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MALÁ V Ě R O U K A PRO L A I K Y
„...rostou
i řady těch, kteří se nespokojují
jen s přiměřenými
vědomostmi;
jdou
dále
a hlouběji. Ti s povděkem
přijmou Malou věrouku pro laiky od známého theologa,
benediktina Leona v. Rudloffa.
Věrouka
se drží obvyklého
rozdělení
vědeckých
dogmatik
a pojednává:
o víře, o Bohu ve třech osobách, o svátostech, o posledních
věcech
člověka
a světa. Na konci podává Rudloff
přehled věroučných
pravd s udáním
bohovědného
stupně jistoty u každé nauky. - Jasnost a zaměření pro každodenní
život křesťana
není
nikterak na újmu obsažnosti a hloubce podání; ba právě naopak, je to jen předností,
takže
knize porozumí i dospělý začátečník.
Překlad je výstižný
a plynulý. Kniha má příhodný
formát, hodící se do kapsy, dobrý papír a tisk, takže má všechny vlastnosti, aby se stala
nepostradatelnou
příručkou nejširších vrstev
věřících.
Den, Brno (27. VII.
1941-)
Str. 281, cena brož. 39 K.
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Č T V E R O K N I H O N Á S L E D O V Á N Í KRISTA
sepsaných

TOMÁŠEM

KEMPENSKÝM

Tuto rozsahem nevelkou, ale hlubokou knížku, nejčtenější po Písmě sv., denně berou křesťané celého světa do ruky, aby v ní nalézali nevyčerpatelný
zdroj moudrosti a hřejivé
útěchy,
plynoucí z hlubin Kristova učení. Tomáš Kempenský,
mnich a asketa, vytvořil tímto dílem
jedinečného
denního průvodce
každého
křesťana, který touží po dokonalosti
a chce se
posíliti meditacemi,
náležícími
k nejvyššímu,
co v křesťanské
mystice bylo
vytvořeno.
„ Následování
Krist
a" v překladu dr. Karla Vrátného, tištěno v úhledné úpravě na
pevném
hlazeném
papíře, ve vhodném
menším formátu a v krásné poloplátěné
vazbě
(podle návrhu arch. B. Štorma a s jeho obrázky) vyšlo již ve druhém vydání. Cena 35 K.
U KNIHKUPCŮ

- NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD, PRAHA

II, K A R L O V O

NÁM. 5

V á c l a v Renč
O K N O NA P O D Z I M N Í ŘEKU
Jako bych mušlí oceánu
naslouchal chvění z hloubi vod,
jako bych pro sluneční slavobránu
předčasně zamáčk lampy knot.
Jsem na dně vlny, nezdvíhá se,
je šero, méně nežli tma.
Ta jedna vlna teprv zdá se,
ta druhá už se jenom zdá.
Ta tichá, která ještě čeká,
ta bouřlivá, jež zpívá zas.
Pod všemi mosty jedna řeka má krev, můj čas.
Můj čas, má krev, mé odsouzení,
to rozesílané lože běd.
Ach, nezachytitelné chvění,
jež beze mne se vrátí zpět,
až řeka v oblak oceánu
vplyne a vyprchá jak líh.
Beze mne staví slavobránu
jitřenka z kmenů slunečních.
Ať hoří! Pod ní modrý plamen,
ten vyprchaný líh se chví.
Z korábu vrak, a lodník znaven
se zachraňuje v tajemství.
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Ach, ale vlny, vlny, vlny!
Jdou - jen ta má se nezdvíhá.
Před sluncem v kuklu zahalený, chlad, chvění, šero, míň než tma.
Jako bych mušlí oceánu
naslouchal výzvám z hloubi vod.
Pod mašlí z mlh a v chladném vanu
se chvěje malé lampy knot.

TULAČKA
U ŠÍPKOVÉHO KEŘE
Ach, jak ti sluší nebe, marnivá!
A ještě zplna nerozkvetlo.
N a řase června už se zachvívá
podzimní světlo.
To pro tebe, to pro tebe ta cesta bílá
s šípkovým zastavením.
Proč dálku, kterou ty jsi v růži proměnila,
já v báseň neproměním?
To pro tebe, to pro tebe ten zvon,
má polednice.
Potkalas krále, byl to on
a dal ti na střevíce.
Už nejdeš bosa prachem cest,
růžový kočár čeká.
Ach, smět se s tebou kousek svézt,
po větru, s větrem, do daleka!

Ty zpěvavá, ty ze Skleněné hory,
ty, které patří svět!
Počkej mě u Skleněné hory,
kdybych nedolét.

NEŽ ZAZNÍ...
Ještě to nejtišší, co bije křídly
jak srdce v poplašeném zvonu,
to nej hlubší, kam neslyší
sluch marnivého dne,
ještě to čiré, netušené, jsoucí,
co vytéká jak růže z rosné kapky,
ještě to závratné,
to, na čem stojí socha, věže chrámu,
když váží prostor plný dechu žen,
ještě to palčivé, to srdce plamene,
to jádro všeho stravování,
kde žíří noc,
ještě to vysoké, to nad skřivanem,
to blankytné,
jako by děti tleskaly si v dlaně,
ještě to bolestné, kde světlo váhá k letu
jak vítr v rákosí,
to jediné, to všechno, jako láska,
oč nezazvoní slepecká má hůl, a pak,
a pak ať zpívá!

F r a n t i š e k Bíbus
S BRATREM
Často se dříve Josef Korda zastavil z jara nedbaje času. Postál při
kraji silnice ztracené na obzoru, oči se těsně přimykaly k rozsvětleným
věncům pampeliščích květů, usedl nad příkopem, opíraje záda o milník,
a zapomínal vydechnout všecek obklopen záludným steskem, stékajícím
shora po omládlých topolových kmenech.
Leckdy ho v těch chvílích zvrátila naznak do trávy modravá záře nad
širým krajem kolem dokola. T o už slýchal, jak lehkým krokem přichází
úzkost. Znal ji a věděl, že marně mne ruce v pěstích a marně vlhké dlaně
chladí v trávě; jeho zrak už spatřoval za nejbližší zatáčkou silnice polní
cestu s hladkou pěšinou, svraštělé kmeny sliv, černé od kořene do koruny a porůstající zelenavou plísní, stezku, která na konec zůstává
stejná při návratu, jako byla na počátku cesty. Navlas podobné kmeny
tenkrát odměřovaly krok po kroku z kraje, který by měl člověk poznat
už po obloze. Teď se vine cesta pořád ještě k pahorku příliš dalekému,
oblitému světlem vzdálenosti; dojde-li se až tam, je jinak, zase je světlo
před námi. Vyšel-li už, nikdy se nevrátí, aby nevěděl, že mezi těmi kroky
sem a tam je rozpjat oblouk všech dní, které se jaksi ztratily z počtu.
A tak člověk jde.
Dříve mu nikdy nepřišlo na mysl, že by měl jít do světa jinak než
za řemeslem - eh co, říkají, že se otvírá svět, že se pozná, čemu se kdo
ještě nenaučil - ne. Proto ještě mohl líhat za kamny nebo na lavici podle
nízkých oken s několika hrnky muškátů! Shrklo se to najednou tak, že
šel. Děti rostly, mísa ne, byly tiché ty děti - můj Bože, všechny, co jich
bylo, měly oči, že ještě teď zahřívají hluboko uvnitř, plné důvěřivosti,
a usměvavé, Marie, František, Vojtěch, Václav, Anna, Jan... Nu, chtělo
se jíst. Antonie Kordová uměla dřít do úpadu. Dej jí Pán Bůh věčnou
slávu! Byla z Dostálova rodu, krejčího na Velkých Hamrech, ale živit
tolik krků, lidé zlatí, to není jen tak! Josef se díval ještě skoro jako
děcko, když šel. Litomyšl, Jihlava, Brno, sotva ho poznali, když se vrátil.
Vyrostl, oblékl se, pár zlatých měl v kapse, a to se ani nezmínil o několika krejcarech, co jaksi z nevysvětlitelného rozmaru nebo holého nedopatření poslal domů, přece jen vzpomínaje tmavé světnice na Zaboškrtě,
na nízká okna s několika hrnky muškátů.
Vrátil se. Spěchal, aby to bylo co nejdříve. Aby nepřišel o nic z toho,
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čeho se nemohl zříci. Přece se mu tu vsak něco ztratilo. Těžko o tom
co povědět - člověk nepozná vždy vse v pravé chvíli.
»Viděl jsi Ferdinanda? Sešel ses s ním ve světě?«
Děti - ne, dětí už nebylo, změnilo se přece jen mnoho a mnoho, skýva
se lámala ještě všelijak, Antonie Kordová pořád ještě dřela do úpadu,
ale už to bylo jiné, vědělo se, že si schovává za pelest na pohřeb. Světnice zůstávala za dne prázdná, mohl jak chtěl volat Annu, obracet oči
z kouta do kouta, nemluvit a jen a jen poslouchat, brzo-li se ozvou na
podsíni lehké kroky, ve světnici se rozsvětlí... Čekal, čekal, a pak mu
připadlo najednou, jako by před lety dostal poštou nějaký lístek, celý
počmáraný, razítko vedle razítka, jen pár slov se vejde na takový lístek ale to už nebyl v Terstu ani v Budapešti... Najednou ví, že čeká marně
a zbytečně se skrývá doma čekaje div...
»Viděl jsi Ferdinanda?«
Sám si to říká. Tím hůře. Už se ho nikdo neptá. Viděl? Neviděl?
Všechny oči se odvracejí. Nikdo za nic na světě nevysloví otázku, jíž je
plná světnice, už jiná, než byla ta na Žaboškrtě. Nevyzná se, nejvíc
překvapen sebou uprostřed věcí, jež ho obklopují nově, protiví se všem
vzpomínkám a očekávání - vždyí se tu snad ani nenarodil.
Viděl-li Ferdinanda?
Nejstarší Antonie Kordové z Dostálova rodu šel s tímhle jménem
dávno před Josefem silnicí na, Litomyšl, Jihlavu, Brno.
Těžko vypočíst, kam člověk dojde za čtrnáct let, Josef o tom nic
neví, ještě tak Marie a František, kdyby tu byli, mohli by říci něco, jak
to bylo, když tenkrát Ferdinand, bloudě očima po škvírách v podlaze,
tiskl naposledy kliku u dveří ze světnice. Ani Antonie si už není docela
jista, měla-li kdy syna toho jména.
Po dvou dnech časně zrána odešel Josef Korda opět silnicí na Litomyšl, Jihlavu, Brno. V kapse pár Šestáků a v tašce nějaký lístek, celý
už ohmataný, s písmem sotva čitelným, jen pár slov ještě jakž takž výrazných u podpisu: Váš syn a bratr Ferdinand.
Myslel si, že má proč spěchat, byl rád, že se nezdržel déle. Snad
se změnil nejvíc sám za ta léta, možná že si přece jen bláhově maloval
to i ono.
N a cestě se mu zvolna roztahovala hruď, jak přidával do kroku,
dýchalo se mu lehčeji, pomalu se rozpadala kamenná tíha, naklenutá na
prsa přítmím ve světnici tam za ním. Den za dnem pozoroval, jak ho
znova prostupuje teplo a světlo, klouzající po neviditelných paprscích
do skrytých záhybů kdesi hluboko uvnitř. Zase se divil, že se ještě teď
mohou prosvětlit stíny, že se může vynořit i útěcha z míst zalehlých
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opuštěním. Ocital se jakoby uprostřed zářivých dnů před zítřkem, pociťuje znenadání utajené bohatství chudáka, který nic neztratil, dary, jež
tu jsou a nemohou být odňaty, dbá-li se jen trochu paměti, že se na
konec všecka svízel obrátí k lepšímu času... I když zůstává jisto, že ten
čas nebude ničemu podoben více než spočinutí v kraji, jejž poznáváme
i po obloze, v neustálém patření očí, které nás neopustí - budeme zase
doma, opravdu doma, tak jak jsme si představovali. A zůstaneme už tak.
Ani po dalších mnoha letech honepřivítali jinak, než že musel všem
s tváří vyčíst nevyslovenou otázku: »Viděl jsi Ferdinanda?«
T o už byly líce Josefa Kordy chmurnější, oči pálil záhadný stesk,
krok ztratil svou někdejší lehkost. Jazyk se mu při řeči, jíž ostatně
nikdy nebylo přespříliš, ohýbal nejistě, sem tam vyklouzlo z úst slovo,
že mu nerozuměli, hlavy za ním otáčeli v podivu, jako by měli před
sebou neoblomného svědka o neznámé, daleké zemi, plné nepochopitelné cizoty.
Jak jim měl říci, že už ani nepamatuje všechna místa, kde nechal
práce! Poznali by snad, že se živil jako pták v povětří, věřili by mu, kudy
všady šel, aby se mohl vrátit jednou pro vždycky a říci: Našel jsem ho?
Nenašel. Vrátil se chudší o několik let. Nikdo mu neměl říkat, co
sám věděl nejlépe. Nejstaršího měl nalézt ve světě jen on, narozený po
něm. Jeho právo, jeho úděl. A byl to úděl zlý; Ferdinand Korda byl jistě
jako všichni z rodu. Slepý by ho musel najít v řadě. Jeho tvář mohla
poznamenat zhoubná nemoc, neštěstí, které přece nechodí po horách,
bída, zoufalství - je tolik věcí mezi lidmi a přicházejí, kdy se jim zachce. Všeho však žádná z nich nezmění. Co je při tom, že se už Antonie
nepamatuje na prvorozeného ? Z e z Vojtěchových dětí po něm volá jeho
věrná podoba na Justinině oněmělé tváři, skličující půvabem a marným
vzpomínáním? I Václavovy děti, na všech se ztrácí něco podoby, jen
celé jeho tváře už na zemi opravdu nebude pamětníka.
N a zemi... Ach, země je krásná. Člověk si často myslí, že se nikdy
nenasytí, i kdyby dostal ze všeho, co pro nás má. A l e je to klam. Přijde
čas, a bude nám lhostejno všechno, co bylo až dosud na očích, budeme
patřit k jiným věcem. A za nimi budeme čekat, co tu nebylo. N u ano,
poznáme, všechno poznáme, podle něčeho poznáme... Viděli jsme Ferdinanda? - Ježíši Kriste, přece není možné..., aby bratr nepoznal na
věčnosti bratra...!
T u teprve shledával Josef Korda, jaký to smutek hoří všem v očích
a skličuje i jeho, znova a znova převažoval nalezenou chudobu. Odcházel a vracel se, nedočkavý. Obracel, kdykoli přišel, některý z těch lístků,
co mu podali u Vojtěcha nebo u Václava, bylo jich věru málo a ještě
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tak skoro stejné, i k Janovi se vypravil s lístkem, četl a podivoval se,
rukama rozhazoval, znova a znova kroutil hlavou A opět se nad ním zavřel čas jako voda nad kapkou deště, čas,
v němž lidé umírali, ztráceli mladost rychleji než úsměv, rodily se děti,
nesouce v hebkých tvářích nedočkavost věcí zdánlivě utajených.
»Strýčku Josefe, ty jsi prý viděl strýce Ferdinanda -«
»Strýčku, viď, že byl nejstarší -«
»Komu z nás byl podoben?«
»Kde je? Žije ještě?«
Čelo Josefa Kordy se lesklo proti zapadajícímu slunci, v hlubokých
vráskách tkvělo navečerní ticho, jen oči se z úsměvu obrátily k dalekému obzoru.
»Viděl, pravda, i viděl...«
»Kdy, švagře ? Povězte nám přece -«
»Viděl, viděl, jak pravím. Jednou jedinkrát... A je to už moc dávno...«
Těžko spočítat všechna ta léta, ještě hůře pomáhat slovy navrch
vzpomínání, jestliže je přelévá stesk »Za války - bylo to už v posledním jejím roce -« Strýc se ^ poněkud
napřimuje... Kdybyste ho lépe znali, víc než podle zeschlé i tváře, pochopili byste lehčeji, že nenaslouchá svým slovům. Drnčí mu už mezi
nimi v uších kola po vyjetých kolejnicích, strýc je zase tam, že sedí ve
vlaku, nohy mu visí z otevřeného vozu a pomalu se kývají, jak se hýbe
vůz. Začíná jaro a Hradec s Bílou věží a červenými zdmi katedrály Šedne
za holými ještě topoly na Labi, zatahuje se modravou dálkou. Po polích
několik sehnutých babek a dětí, dívají se za vlakem, děti ze zvědavosti
a báby ze zvyku, aby si narovnaly hřbet. Zepředu přirazí někdy s kouřem pár slov rozpačité a nedozpívané písničky, pak je zase ticho, pole,
pole bez luk, uzounké meze, několik ořezaných březových kmenů na
samé trati, chudé boroviny, komíny na obzoru, Pardubice, zase kousek
lesa bez úlevy a pole, pole, Dašice, Uhersko s kostelíčkem na vršku,
Choceň - eh, byla to dlouhá cesta, cítím ji v nohou! Inu, je mně, jako
bych i tenkrát šel a ne jel.
Sotva svítalo, když jsme vyjeli z hlavního města. Chlad dorážel do
otevřeného vozu toho rána s takovou urputností, že jej cítím ještě teď po
těle. Tak tedy. Stanice za stanicí. Málokde se zastavilo, strážní domky se
po trati nořily z mlhy na větší a větší dálku, pomalu jsme už v nádražích
rozeznávali ospalé oči železničářů a vojáky na strážích N a jedné stanici jsme na chvíli zastavili. Snad brali vodu, nebo nějaká
porucha, nevím, prostě jsme stáli. A trvalo chvilku, než se vlak pohnul
k další cestě. N á š vůz při tom zůstal stát přímo proti nástupišti... povídám,
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docela malé nádraží. Jenom z dlouhé chvíle jsem se díval na nápis na budově. Tolik už bylo vidět, že jsem rozeznal jednotlivá písmena. Dávám je
dohromady a čtu: Svatý Vít.
Tak Svatý V í t ! Svatý V í t !
H m ! Bylo mně divné, že by se mohlo nějaké místo jmenovat právě
takhle. A ještě podivnější se mi zdálo, že čtu takové jméno na téhle trati
v chladném, zamženém ránu. Pořád jsem si ta dvě slova rovnal v hlavě,
neustále je obracel, a ne a ne přijít na něco kloudného. A l e chytlo mě to.
Jako by mi něco uvnitř říkalo, že tohle je známé jméno, že se s ním
nepotkávám po prvé. Musel jsem je už přece slyšet! Nebo snad jsem je
někde četl a odtud mi utkvělo v hlavě ? Posedl mě najednou hluboký neklid, octl jsem se ve víru ustavičného zápolení s chabou pamětí a ne a ne
se z něho dostat. Jak jen přijdu k tomu jménu - ?
Josef Korda maličko odpočal. Všem kolem něho se zdálo, že mu kolem úst tuhé rysy poněkud zvláčněly a hlas že se mu obrací k jiným, neviditelným posluchačům.
»Poznal jsem přece jenom nakonec, v čem jsem, rozsvítilo se mně
v hlavě. Svatý V í t ! Svatý V í t ! Můj Bože - vždyť tady někde - byl - nebo
snad ještě je - Ferdinand!
Teď po letech nemohu pochopit, že jsem tehdy nevyskočil z vlaku,
třeba jsme jeli a byli dost daleko za stanicí. Připadá mně, že jsem už pomalu hnil, jestliže jsem se nerozběhl hned -«
Vlak s nimi ještě chvíli kymácel, než dojeli na místo. Josef Korda nevěděl, kolik stanic přejeli, než s nimi zastavili, nevěděl, jaký mu přidělili
úkol, jen a jen se obracel v tu stranu, odkud mu z ranní mlhy vystoupla na
oči písmena staniční tabule: Svatý Vít. Počítal s dvěma hodinami chůze
z tábora do místa, jehož nikdy ještě nenalezl, hledaje po léta, kudy šel
před ním první z nízké světnice na Žaboškrtě. Kdy však přijdou ty dvě
hodiny?
Celý týden se ztratil, nekonečně dlouhé dni horečné nedočkavosti.
V neděli se sotva dotkl oběda. S kouskem chleba se pustil tím směrem.
Člověk ujde hodně, jde-li už takhle, nicméně trvala cesta přes čtyři hodiny; přišel do městečka skoro k páté. Předem věděl, co počne - oh, jak
dobře věděl!
A tak hned vkročil do první hospody.
Ferdinand Korda? Hospodský svraštil čelo, rukou se prohraboval ve
vousech usilovně přemýšleje. Ó ano, zdá se, že tu býval někdo podobného
jména, ale to už je hodně dávno, teď ? Neví, neví. Otočil se na patě, ptal
se sousedů u stolu, ještě u toho, a nic, samé krčení ramenou. Říká tu jeden
z nich, že snad v ulici té a té, v domě za pekařem.
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Ulice, ulice vpravo, vlevo, ulice po ulici, rovně, snad za rohem. Snad
hodinu chodil, než našel dům za pekařem. Ne, tady nebydlí. Bydlil tu, ano,
před časem. Teď snad je tam a tam.
Nachodil se, než mu v jednom domě pověděli, že tu bydlí, ten, jehož
jméno mu všichni mohli vyčíst z tváře. A je-li doma? I snad je!
»Teď, když jsem měl jisté, že se s ním shledám, najednou mi nohy
podlamovala nepoznaná slabost. Sotva jsem je zvedal stoupaje po schodech... Věru, bylo to všechno tak podivné! Hleďte, kdyby nebylo války,
sotva bych se byl shledal s bratrem....
Šel jsem pořád tmou nahoru, klopýtal o schody, a přece jsem slyšel
srdce hlasitě tlouci, cítil jsem je až v krku. Z e záhybu na schodišti vedlo
na dvůr malé, nepatrné okénko, světla se jím dostávalo dovnitř sotva tolik,
že stačilo na dva kroky. Zastavil jsem se u něho, abych si trochu odpočal...
Jako dnes vidím ten malý dvorek, slepovaný z kousků kamene ve dlažbě, pootevřená vrata a pod střechou troje, čtverý laťkové dveře ke dřevníkům, zamčené na petlici, uprostřed dvora kanálek pod kovanou mřížkou. Povídám, jako by to bylo teď. Přešla slepice, zrovna taková jako
u nás. Jen to šero v domě, mrtvé ticho kolem dokola, to mně připomínalo,
že nejdu za Vojtěchem ani za Václavem. Ach, za těmi kdybych šel, bylo
by jinak! A přece Ferdinand je také bratr, rodný! Jak se poznáme? Jsme si
opravdu podobni? Po čem člověk pozná podobu tváře? Co mu řeknu?
A co on mně -?
Dostal jsem se nahoru - nahmatal jsem kliku ve tmě - a zaklepal jsem.
Nic se nepohnulo!
Hrdlo mi svírala tíseň. Bylo mně zle. Zalknu se, potrvá-li to ještě
chvilku.
Zaklepal jsem na dveře znova A teď jsem uslyšel uvnitř hlas. Jeho hlas. Tak jsem slyšel jen jednou.
V té chvíli mi zněl docela jinak než potom, jak, to vám nedovedu říci Nuže, vešel jsem do světnice...
Seděl za stolem, hned u okna. Viděl jsem před sebou jen tmavou postavu nachýlenou nad stolem, víc nic - z té tmy jsem se najednou díval
proti světlu, do okna. Ode dveří jsem mohl pozorovat, že je obrácen obličejem ke mně, že se snad na mne dívá, ale nic jsem nerozeznával, oči se
mně v tom světle zamžily...
Přešlapoval jsem rozpaky; musel jsem přece něco říci, třeba proč jsem
tu, nebo něco jiného.
Co však ?
Postoupil jsem maličko, nenapadlo mne nic jiného v té chvíli, než
abych se zeptal, jak to už bývá, jsem-li dobře u Ferdinanda Kordy.
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Ano prý - a čehože si přeji.
Zmátl se mne asi jazyk, sám jsem nerozuměl ničemu z toho, co potom
vycházelo z mých úst. Jenom nezřetelně jsem posléze zaslechl svá slova:
Josef Korda, bratr Vzhlédl jakoby překvapen. Nevím vsak, čím. Možná proto, že mne
najednou slyšel mluvit česky. Ano, tím to asi bylo. A l e seděl, ani se nehnul. Jen se pořád díval někam ke mně, jako by čekal, kdo ještě stojí za
mnou, kohože jsem to přivedl...
Pak se pomalu zvedl, udělal pár kroků ke mně...
Po světle se mi přibližovala jeho tvář, jeho kostnaté ruce se zvedaly,
jako by chtěly všechno světlo z celé světnice shrnout na jedno místo, podíval jsem se po nich - a pak - jsem uviděl jeho oči Ach, milý Bože, zažil jsem všelijaké chvíle, tuhletu jen jednou...!
Vyprovázel mne na půl cesty; chtěl mně ukázat, kudy jít, ve tmě bych
se prý těžko vyznal, když sem už jsem šel špatně.
Vypravoval jsem mu, co a jak bylo, že i druhá sestra se nám ztratila
ještě jako děťátko a František už také není s námi, o vás o všech. Bývá
to tak.
Poslouchal. Pořád jenom poslouchal. A řekl-li co, bylo to vždycky jen
nesrozumitelné slovo, ne-li půl. Když jsem mu pověděl, co jsem věděl od
Vojtěcha a od Václava, že maminka po něm volala, dokud jí pamět nestrávily poslední chvíle nepoznané horkosti, sehnul se ještě více k zemi
a pak už nepromluvil slova. Byl by snad se mnou Šel až na konec světa
té noci. Člověk však nemůže vždycky jen to, co by chtěl. Museli jsme se
rozejít.
„Přijdeš ještě?" ptal se, dívaje se stranou.
Co jsem mohl dělat ? Musel jsem říci, že nevím, že máme co nevidět
odjet ještě dále a nemůžeme se dovědět, kam.
„Co vzkážeš?" chtěl jsem se zeptat. Otázka pálila na jazyku. Nemohl
jsem ji však vyslovit, v té chvíli to nebylo možné. Snad se Ferdinand jednou sám zastaví doma pod okny, možná, že se vrátí on - a co se nás dvou
týče, kdy se sejdeme ještě? Kdy se sejdeme?
Poznal asi, nač myslím, několikrát trhl rameny. Já jsem už nemluvil,
měl jsem plnou hlavu divných myšlenek. Když jsem se po chvíli znova
obrátil k němu, byla jeho tvář potažena úsměvem, kmitajícím v té tmě na
zemi jako třpyt hvězd; měli jsme jich najednou nad hlavami po obloze
naseto neuvěřitelně.
„Podívej se na ty hvězdy," povídal. „Kolikrát já jsem se k nim tak
díval a říkal si v duchu, s kým z vás se tu ještě sejdu!"
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„Dokud jsem byl mladší a neměl jsem ženu, bývalo hůře v těch
chvílích."
Obrátil se ke mně, zastavuje se v chůzi.
„Pamatuješ se na děda Dostála, krejčího na Velkých Hamrech ? Ne,
na toho ty se už asi nepamatuješ -" Odmlčel se zase, srovnávaje své pochybnosti s přešlým časem.
„Býval jsem jako chlapec často u něho, díval jsem se mu při práci do
rukou, inu, je to tak, myslel jsem si, že není nic lepšího, než být krejčím.
Ani teď si ho neumím představit jinak, než jak o Vzkříšení nese se sousedy nebesa. Vidím, že se mně nejvíc líbil s těmi bílými rukavicemi, jež
zůstávaly celý rok složeny v truhle. Jeho hlava jen zářila z černé čamary...
Jednou jsem se nechtěl od něho odtrhnout, ani když přišla maminka,
že je taky čas jít spat. T o spravoval nebesa. Samé zlato na bílém hedvábí,
zlaté třásně, paprsky - a pak takové hvězdy, zvláštní hvězdy, leskly se, až
oči přecházely, vprostředku jako by se třpytila slza - nevím, možná, že to
byly perly, pod některými žhavý plamen, cosi jako krvavé krůpěje. - Dědečku, jaké to jsou hvězdy? - ptal jsem se. Usmál se, navlékaje nit. Chvíli
potrvalo, než navlékl. Pak se na mne dlouho díval zblízka, až jsem se všecek ztratil v teple jeho očí. Rukou mně přejel po týle a zhluboka vydechuje povídal: T o jsou přece naše hvězdy na nebesích, chlapče! Ty to nevíš ?
Podívej se: Tohle je nebožtík Petr Dostál, tvůj praděd, dej mu Pán Bůh
věčnou slávu, tohle je můj bratr Ludvík, tady ta maličká, třpytivá, to je
Rozálka, a ta ještě menší, ta, co jako by měla křídla, to je vaše malá Marie
- pamatuješ se ještě trochu na ni ? Vidíš, vidíš, hvězda vedle hvězdy, jsou
jich plna tahle nebesa. A l e my jich, můj milý, vždycky nevidíme. Jsme už
takoví, že ne. Celý rok máme každý něco svého, jenom je ne. Teprve
o Vzkříšení, když se rozvine celá ta jasnost, obloha bez konce a čas na
věky, tu je všichni máme před sebou -"
Vím, říkal tehdy Ferdinand, že jsem v mládí nerozuměl lecčemu, co
jsem se naučil znát teprve později, sám a sám ve světě, daleko, sám ve
vzpomínkách - a možná i zapomenutý. A l e od té chvíle jsem si nesl od
dědy něco zářivého, vlahého, jako byly tenkrát jeho oči. A když mně už
bylo kruŠno víc než dost, přišel vždycky odněkud on, v černé čamaře,
v rukavicích, podle jeho bílé hlavy vroubená žerď a na ní nebesa...
Podali jsme si ruce.
„ T y hvězdy," řekl Ferdinand a mávl rukou k obloze, „mně ho vždycky připomenou."
Ještě chvilku postál. „ A ovšem nejen jeho; nebyl sám, ani já nejsem sám."
„ M y jsme tomu doma říkali nebesa. Venku jsem potom viděl, že pod
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tím králové sedali na trůn ve slávě." Zamyslil se. „ A l e jmenuje se to jinak
- nemohu na to přijít -"
Museli jsme nakonec jít. První kroky byly těžké, šli jsme pomalu,
jako ten, komu se nechce. Poslouchal jsem, jak se vzdaluje po cestě, otáčel jsem za ním hlavu, tajil dech. Teprve když už jeho kroky zanikly docela, zastavil jsem se a přihrnul na sebe všecku tíhu mrtvého ticha. Tenkrát jsem po prvé ucítil, jak hvězdy pálí, jak se propalují tou slupkou, v níž
člověk chodí po světě, a nic jim při tom nevadí, že nám je, jako by všechen čas zábl do rukou i nohou. Oh ano, jsou zcela mimo nás, nad námi.
V okamžiku, kdy jsem už odvrátil hlavu, abych aspoň trochu šel směrem k táboru, zaslechl jsem zavolání. Zdálo se mně, že jsem volán jménem.
„Josefe," zaslechl jsem je znova.
„Co, bratře?" volal jsem za ním a opakoval, přikládaje obě dlaně
k ústům, aby bylo dost daleko slyšet, protože už nebylo dobře poznat
místo, na kterém stál.
Z e tmy se mně naposledy vynořil jeho hlas, slabý už, skoro pohlcený
vzdáleností, jako bych slyšel jen jeho ozvěnu někde uprostřed hvězd.«

O l d ř i c h Bárta
DOPROVOD
Ne, neloučí se bílá dráha,
smrt koně svahem uhání!
To vítr do strun temna sahá,
ze stromů volá shledání.
Noc slova skládá nad vrbami jak je tam laská na hrázi!
Až odtud slyšíš: Nejste sami!
Zrak, třeba v stínu, provází
a po tvém spěchu zůstala mi
pokorná pýcha vzpomínat.
To vítr snáší nad hvězdami,
co slyší v básni... co zpívat!
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SEN N A D H L U B I N O U
Ať ticho mezi hodinami
prosívá vlnu hvězd...
Pro ty, jež tuším za slzami,
nech ze tmy šeřík kvést,
jak z dávna ve hře na spinetu
rukama bílýma.
Z nich ústa vezmou halas světu
(zda sněním šílí tma?)
Blíž, sněhu, nad mým rozjímáním!
Snímám je s šlépějí.
Až vdechnu touhu v letu ranním,
snášej se tišeji,
tak úzce, že se v očích ztratím
a dna tmy dohlédnu!
Jak rád se k němu vrátím,
než zmlkne v bezednu!

TMĚ
Alespoň poprašek světla s praporu noci
a představy střež! Jsou opojeny rosou.
Neviditelná kráso, poznamenáváš si jméno
Pod tvou rukou jihne oblouk dálky,
které podlehly i květy v tmě.
Jen znamení světla, jen chvíli úniku
z bahnitých rákosin, nad nimiž váhá mráz!

V R Á T I T SE!
Nezachytím vlas probuzených dětí,
které si hrají s letem vrabců,
chtějíce jim křik smíchem opláceti (Hnízda jsou plna snů a chlapců.)
Už je to dávno, ramena stromů poklesla,
vlaštovky, které mi zpívaly, se nevrátí Ta loďka v kraji pohádky bloudí bez vesla
a koně pádí, dávno jsem ztratil oprati
na polích hluboké krásy a opojné hlíny...
A přece znova zvrátím pohled za skřivanem,
abych se modlil, prooral se z viny,
jestliže narostla v srdci, smrtí zahřívaném!

Baltasar del A l c á z a r
VEČEŘE
V Jaenu, kde jsme též doma,
Žije don Lope ze Sosy,
O tom ti dnes povím cosi...
Sama řekneš: jiskru to má!
Měl pan Lope před měsíci
Kdesi z Portugalska sluhu...
Nu, ať jídlo jde nám k duhu;
Podej mi tu novou svíci.
Prostřeno je, jak se patří,
Všechno pěkně pohromadě,
Příbory též v jedné řadě,
A teď zbývá jisti za tři.

Sedněme si blíže k oknu...
Inés, žehnáno buď doušku!
Přežehnám, když dělám zkoušku,
Nové vínko, než si loknu.
Tohle na jazyku hraje,
- Jenom rychle sem s tím měchem! Ah, jak vonně splývá s dechem,
Každá kapka, slunko z ráje.
Z které že je vinárničky?
Vždyť vím... přece ze Zámecké;
Ne, to není plané, dětské,
O tom víš už od osmičky.
Zlatý důl má Pedro v moku,
V měších, které k stropu věší,
A nás zase velmi těší
Pod věchýtek mít pár kroků.
Nač si lámat hlavu marně,
Zda věchýtky v Řecku znali,
Když ví každý, světa znalý:
Svět vždy volal po vinárně!
Vejdeš, když tě mlsná honí,
Objednáš si trošku vínka,
Lokneš s chutí, pryč je sklínka,
Zaplatíš, svět vínem voní...
T o zde není třeba chválit,
Darmo bych jen plýtval slovy.
Jedna chyba, mnohý poví:
Ze tak brzy třeba nalít.

Pečeni a také salát
Bychom měli. Co je nyní?
Jelítko! Ah, celou síní
Cítím božskou vůni sálat.
Jak má být je shora zdola,
Kyproučké a pěkně zlaté,
Zas jak jindy tentokráte
N a nás, Inés, rovnou volá.
Bylo dneska všeho příliš,
Je mi z toho nějak líno.
Ale, sestro, takhle víno
Kazit vodou; Inés, šílíš?
Zkus to silné, tohle tady,
Chutnat bude ti pak lépe...
Jsou i ženy pýchou slepé,
Ty však dbáš mé moudré rady.
Řekni, je ti též tak milý
Každý hebký, vonný kousek?
Ah, jak pálí to z těch housek,
Husarsky je kořenili.
Toho výborného pepře!
Jářku, to je mlsáníčko,
I když vyšlo, Inésičko,
Z rukou, které pěstí vepře.
Srdce se mi blahem chvěje,
Ty však dneska mlčíš stále.
Jelítko mne mění v krále,
Jistě ti též příjemně je.

Veselý jsem, Bohu chvála,
Nejsem také nepřejícný.
Tážu se tě: jsou dva svícny
Tam, kde ty jsi jeden dala?
Chytrost nejsou žádné čáry!
Když tak člověk pije více,
Rozčeří se dvojmo svíce,
Věci zapadají v páry...
Vínko z džbánku zkusme také,
To se shlédlo v rajské duze,
Mám je, Inés, též rád tuze,
Není prázdné, ledajaké.
Vždyť je jakby ze sametu,
Čisťounké a sama vůně,
Srdce blahem věru stůně!...
Ah, jak něžně má se k světu!
Sýr nás čeká ještě tady,
Jelítko je pryč už skorém,
Z obou zaznívá to sborem:
S vínkem jdeme dohromady.
Vem si sýra, je ti skvělý,
Pintský se mu nevyrovná,
Olivy jsou též tak zrovna,
Ty mi vždycky dobře jely.
Teď si řádně přihni z měchu,
Dušičku mít budeš v peří,
Tak, a už jsme po večeři,
V klidu, bez velkého spěchu.

A když už nic k snědku není,
Když jsme pojedli tak sytě,
Jistě, Inés, pobaví tě,
Konec mého vyprávění...*
Začalo to chabým zdravím
Portugalce znenadání...
Jedenáct?... Jde na mne spaní,
Zítra ti to dovyprávím...
1530-1606

Strakoš
GENESE NÁBOŽENSKÉ ZKUŠENOSTI
V DÍLE JULIA ZEYERA
Na pomezí cizích světů
O několik let později vrátil se Zeyer k problému vznikající víry
znovu, a to v novele »Na pomezí cizích světů«. Jestliže v »Ondřeji Černyševovi« dotkl se tohoto problému jen episodicky, tentokráte rozvinul
jej na základě mnohem širším, jak to zdůraznil již ve významném názvu
své povídky.
Hrdina této povídky Lazar je dávno »hotov« s náboženstvím a vírou.
M á domýšlivé vědomí soběstačnosti, které je téměř imunní před světem
víry a nedovoluje mu ani, aby Šetřil jiného stanoviska. Naopak uštědřuje
druhé straně všechnu neomalenou hrubost svého odporu, v podstatě své
domýšlivosti, která upírá možnost pravého středu všemu, co se nedá
srovnati s jeho vlastním míněním. Mohlo by se zdáti, že právě tady nic
nepořídíme, že duch tak slepě uzavřený ve svůj egocentrismus nenalezne
nikdy kontaktu se světem jiným, než je jeho vlastní, a nejméně již se
světem víry. Aby se tato protiva ještě přiostřila a aby jí byla dána přímo
živná látka k nejváŠnivějímu zápolení, Zeyer přivede tohoto sobce k ženě,
která je vysloveným antipodem k bytostnému základu jeho světa. A nyní
tyto dva světy narážejí na sebe každý svým vlastním způsobem, a to tak,
že jeden druhému hledí takřka vzíti všechnu látku života. Právě touto
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polarisací dvou středů dává Zeyer klíčiti na pohled paradoxnímu, ale
tím objektivnějšímu procesu vznikající víry. - Mimochodem řečeno, pro
ocenění Zeyerova skladebného umění je významné, že se tu obešel bez
doprovodného aparátu vysvětlujících vlastních reflexí o tomto vývoji, jsa
pevně zaujat přesným zjišťováním jednotlivých skutečností, které samy
mají odhalovati vlastní klíč k jejich porozumění a tím i k objektivně
platným závěrům o povaze té které náboženské zkušenosti. Jinými slovy:
Zeyer pracuje mnohem více metodou objektivní realistické koncepce než
programatickým psychologisováním na okraji svých námětů, jak by se to
při povaze jejich problematiky přímo nabízelo. Toť také jeden z nepopěrných dokladů jeho neromantického rysu.
Jsa tedy přesvědčen - v souhlase s objektivním theologickým poznáním - o individuální povaze procesu klíčící víry, Zeyer ustavuje své
hrdiny v životních situacích nejméně vhodných pro konečné své záměry.
Téměř je jisto, že Zeyerovi se zalíbilo zvláště v této božské ekonomii,
která ráda navozuje vlastní náboženský stav za okolností zhusta paradoxních a touto povahou své výjimečnosti, která se nedrží cest vyšlapaných, znepokojuje pohodlný automatism zvyků, vynucujíc námahy nejrozmanitějšího druhu, dříve než se dojde k novému hledisku. V tomto
názoru na individuální povahu zárodečného procesu víry, kdy Bůh volá
každého člověka právě tak, jakým je v nejvlastnějŠím jádře své bytosti
a na jeho zvláštní cestě - ukázal se u Zeyera zcela nepochybně vliv
mystické theologie katolické, kterou si Zeyer osvojoval nejen z teoretických pojednání, ale hlavně ze životopisů svatých a v neposlední řadě
i ze své vlastní zkušenosti s lidmi. Zeyer byl přesvědčen o tom, že Bůh
vede člověka, jak chce, nikterak ovšem nepodceňuje pravidelného způsobu vedení. A l e Zeyera zajímá člověk právě na těchto paradoxních
cestách, zdánlivě tolik vzdálených konečného cíle. Mohlo by se říci, že
pokud běží o náboženský problém jeho hrdin, Zeyer nikdy nespěchá
s laciným receptem, ponechávaje svým hrdinům dostatek času i důvodů
k proměnám. Byl patrně přesvědčen - a je to řídká zkušenost laického
spisovatele zaujatého problémem náboženské víry - že s lidmi kterékoli
doby je třeba míti onu trpělivost, jakou znali všichni světci a kterou zná
nejlépe Bůh sám, který tak jako tak svého tvora nepustí z ruky, dokud
nevyčerpá určitou míru své božské trpělivosti. Toť ono vedení, které se
přizpůsobuje zvláštním okolnostem toho kterého jednotlivce, jeho bytostného ustrojení i zvláštních určovatelů okolí, v jakém právě žije. Teprve
potom půda duše, která ležela zdánlivě jen ladem, stane se způsobilou,
aby přijala živý zárodek skutečnosti víry.
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Proto Zeyerův Lazar musí projiti očistným krtem překážek, dříve
než jeho domýšlivá soběstačnost je uzpůsobena přijmouti nový popud
k dokonalé proměně. Není pochyby o tom, že otcovy záliby v archeologii a okultních vědách, které s počátku určovaly ráz Lazarových studijních zájmů, aspoň pokud běží o studium starých kultur, jsou v jisté
symbolické souvislosti s pozdějším vnitřním bojem Lazarovým. Otcova
smrt přivede ho k rozhodnutí pro praktické zaměstnání, řízení opuštěného otcova hospodářství. Lazar uvítá tento nový způsob existence tím
spíše, že se mu toto povolání zdá nejvhodnějším prostředkem k tomu, jak
uniknouti sžírající lačnosti po vědění, které stále neukončenou řadou
poznatků a vždy znova otřásanou samým základem své skeptické povahy
vrhalo ho v marnou vzpouru proti sobě. Leč i toto jeho rozhodnutí je
zkříženo již v samém počátku. Když se nezdařil otcův záměr, aby Lazar
pokračoval jednou v cestě svého otce, vášnivého obdivovatele starých
kultur a vyznavače spiritismu, pouta rodinné tradice - tak by se řeklo na
první pohled - uchystají mu překážky ještě těžší, než byly ty, od nichž
se odpoutal. Otec jako by syna pro každý případ pojistil proti možným
scestím, připoutá ho k rodině svého přítele Frýdeckého, jehož dceru
Flóru mu v zanechaném dopise doporučuje za ženu. Lazar znal Flóru
ještě z dětství a již tehdy obě rodiny zdály se připravovati půdu pro budoucí manželství obou dětí. Lazar z úcty k otci přijme Frýdeckého pozvání k zásnubám. Přechodně podlehne půvabu Flóřina zjevu i jejího
vnitřního světla, ale k manželství přistupuje s resignací muže, který sice
je ochoten začíti nový způsob existence, ale zároveň si namlouvá, že
s láskou je již dávno hotov. Vnitřní pouto k budoucí ženě nesnaží se
najiti, i rozhodne se uskutečniti své manželství z rozumu, zvláště když
Flóra pod dojmem mocné vůle svého nevlastního otce, ale i skrývané
lásky k Lazarovi, nečiní námitek. A tak po prvních šťastných dnech
počne se klásti mezi oba manžely tma dvou světů, z nichž první, Flóřin,
marně usiluje o shodu a lásku, zatím co druhý, Lazarův, upevňuje se
v nepřístupném odporu. Tento rozpor vzrůstá tím více, čím neodolatelněji působí duchovní něha Flóřina křesťanského ustrojení. Lazar ze
vzdoru hrouží se v četbu magických pojednání z knihovny svého otce,
darované Frýdeckému, který také Lazara zasvětí do tajností otcových pokusů s tajemnou tekutinou, schopnou vyvolati u člověka styk s »druhým
světem«. Lazar proti zákazu Frýdeckého používá tekutiny nenáležitou
měrou, okoušeje její démonické síly, až se octne blízek šílenství. V jednom takovém halucinačním záchvatu neopatrně zapálí vlastní dům a jenom hrdinským nasazením Flóřiny odvahy je zachráněn a vyléčen pro-
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vždy, poznávaje nesmyslnost okultních kouzel a velikost Flóřiny lásky,
která právě v kritickém okamžiku se projeví hrdinským činem. Lazar je
zachráněn touto láskou a vykoupen ze svého poblouznění mediem toho
světa, před nímž tak vytrvale prchal...
Zeyer zcela záměrně postavil proti sobě oba tyto světy, mezi nimiž
jako bizarní karikatura vědy i náboženství vyjímá se okultismus, usurpující si právo nejen na nejinformovanější vědu, ale i jakési zvědečtěné
náboženství. Skeptickému Lazarovi dává projiti tímto hybridním útvarem pseudoživotního názoru, kde vědě se pomáhá okultním otevřením
cesty v irracionálno, zatím co týmiž dveřmi vyhání se náboženské transcendentno, zbavené své nadpřirozenosti výkladem o okultních předpokladech náboženské ideologie! A l e příšera okultismu záhy objeví se
i Lazarovi jako chorobný stav předrážděné obraznosti i porušené rovnováhy nervového systému a duševních sil, takže Lazar znovu se octne tváří
v tvář své Scylle a Charibdě, mezi, světem víry a světem fantastičnosti:
»Vždyť jsem se dobrovolně nepoddával směru novému, náhledy moje
se měnily jaksi mně na vzdor a ulehčoval jsem si takto bojuje proti
dvěma nepřátelům: proti Flóře a proti fantastickým lakadlům v knihovně
(otcově) zároveň.« (Str. 236.) Kdežto tedy v »Ondřeji Černyševovi«
okultismus pomáhá Lambertimu pronikati v irracionálno, v novele » N a
pomezí cizích světů« jeho hodnota jako principu životního je odsouzena
velmi nemilosrdně jako fantastická.
A l e toto zjištění není hlavním ziskem Lazarova boje, i když se rodí
z bolestné krise, vyplňující větší část celého příběhu. V podstatě však
Zeyer rozvíjí na pozadí tohoto bolestného zápasu problém klíčící víry,
a to způsobem nanejvýš delikátním. Dramatické episody Lazarovy životní
krise jsou opravdu jen hrubými kulisami pro onen vnitřní přerod, k němuž Lazar dospívá. Všechny Lazarovy konflikty jeví se tu jako marné
pokusy uniknouti z dosahu toho skutečného druhého světa, světa nadpřirozené víry, jenž udržuje možnost vnějšího napětí, to stálé vypořádávání se protějšků se střídavým sebeohrožováním, v podstatě však přibližováním se k cíli celého boje, k uznání té skutečnosti, která na počátku
jevila se ohrožením vlastního já. V e shonu vlastního žití a v otřesných
krisích uvolňuje se ona cizí, ale pravá skutečnost, přibíhající vždy blíže,
až zesílí tak, že nabude nad Lazarem moci, moci pravdy a dobra. A i když
Zeyer zachovává přísnou linii objektivní realistické koncepce svého příběhu, přece nenechává vás na pochybách o tom, že jeho Lazar (nomen omen!) bojuje o tu rovnováhu vnitřních sil duše, která je ztělesněna ve
Flóře, v její křesťanské víře s hlubokými kořeny mystické náplně.
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Cesta k tomuto vyrovnání vede zase od prvních, na pohled i nevýznamných gest, sahajících na Lazara jako tykadla z neviditelné ulity Božího milosrdenství, aby se zhušťovala v síť nezřídka paradoxních úžehů,
uchvacujících celou bytost a posléze ukončujících bolestně bludnou pout
za pravdou života.
I na Lazara, tak jako na Kateřinu v »Ondřeji Černysevovi«, přichází
to nejdříve ve formě počátku. Jakoby z čistá jasna odkudsi sáhne to naň
nevysvětlitelným pohybem. Lazar učiní pokus zbaviti se tohoto gesta,
které se sice na čas ponoří, aby působilo dále v skrytu.
Lazar žije v Paříži zcela pohroužen do svých studií, sbíraje materiál
k monografii o dávných Keltech. Tato práce dává mu zapomenouti na
bezstarostný svět pařížské mládeže i na ztracenou lásku k nevýznamné
zpěvačce z divadla Dejazet, kterou hodlal vzíti si za ženu. A l e pojednou
zatouží utopiti svou těžkomyslnost ve veselém ovzduší svých přátel, většinou cizinců. T u se setká s Angličanem Henrym, o němž jde pověst, že
má schopnosti telepatické. Tomu se svěří, že má v úmyslu odjeti do
Anglie, aby si tam shledal potřebný materiál pro svou práci. A l e Angličan mu radí, aby neodjížděl, že mu dojde nějaká smutná zpráva. Lazar
tomu nevěnuje valné pozornosti, ale když cestou do svého bytu z čistá
jasna jako ve snách potká svého otce, který mu oznamuje, aby nejezdil
do Anglie a vyčkal zprávu o jeho smrti - Lazar podlehne menšímu otřesu, z něhož se však vzpamatuje chladnou úvahou o předrážděné obraznosti pod dojmem Henryho sugesce. A l e telepatická zkušenost Henryho,
pokračující v Lazarově obraznosti, ukáže se správnou. Lazar opravdu
obdrží ráno zprávu o smrti svého otce. Nový vnitřní otřes, který v něm
vyvolá celá tato záhadná zkušenost, netrvá však dlouho, neboť skeptický
Lazar nemá nejmenší chuti k tomu, aby v tomto gestu spatřoval hlubší nějaké souvislosti se svou budoucností. Ani si neuvědomuje, že neznámá síla, která tak opovážlivě sáhla po něm, působí v něm aspoň
potud, že ho činí přístupnějším k úvahám o otcově i matčině přání, aby
se oženil, ujal se zadluženého rodného statku a výhodným sňatkem
s Flórou upevnil svou budoucnost. Nuže, tady gesto první uvolňuje další,
jež se objevují ve zdánlivé oposici k prvnímu. Lazar pozná Flóru a pojme
ji za ženu. K vlastnímu cíli byl nepozorovaně učiněn krok velmi významný, třebas Lazar reaguje na toto gesto nezúčastněností tak nedbalou,
že je až v křiklavém rozporu s tím, co ho očekává. Vůbec první střetnutí
s Flórou je typické pro Lazarův pokus uniknouti jaksi instinktivně z osidel onoho neviditelného gesta, které již zapouští v Lazarovi první zárodky proměny, i když nejdříve ve formě oposice, která vhání Lazara
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zdánlivě na opačnou stranu, v záhady okultismu. A l e uvažme, že Lazar
musí přece poznati vlastní zkušeností, že náboženská víra není nic fantastického ani okultistického!
Jak nemilé pro Lazara překvapení, že již při prvním setkání s Flórou
musí zjistiti Flóřinu zálibu v četbě katolických mystiků, sv. Terezie od
Ježíše, sv. Chantal a paní de Guyon! Čeho se chtěl nebo mohl nejméně
nadíti, styku se světem náboženské víry, hle, to nyní naň upřelo své oči
jako mocné reflektory, z jejichž dosahu možno uniknouti jen stejně mocným gestem zaclonění. Lazar učiní tento pokus, ale dříve ještě než se
může řádně rozmáchnouti, neznámá síla vezme mu jakoukoli možnost
k takové odvetě. Neboť ani při tomto prvním vážném konfliktu nemají
býti zbraně zkříženy k rozhodujícímu náporu. Stalo by se tak nejen
předčasně, ale i nevčasně. Síla neznámého gesta zdržuje svůj posun retardačními momenty, které jako by měly chrániti vlastní svět víry pozvolným uvolňováním síly odporu v Lazarovi. Mohlo by se snadno očekávati,
že knihy katolických mystiků na stolku Flóřině dají přímý popud k rozhovoru nejen o hodnotě takových knih, ale o hodnotě křesťanské víry
vůbec. A l e neviditelný režisér ovládá ekonomii svého gesta. Flóra odvede
očekávaný útok Lazarův na vedlejší kolej, neboť uvádí svou zamilovanou
četbu ve vztah se svým dlouho připravovaným úmyslem vstoupiti do
kláštera. A tak se první setkání se světem víry odbude vzrušeným dialogem - o ženské emancipaci, v němž Flóra ovládne situaci doznáním, že
se jí nikdy nedostávalo potřebného náboženského nadšení k uskutečnění
plánu svých obdivovaných vzorů. Lazar je nejen uspokojen, ale - po
marném váhání - přímo unesen půvabem Flóřiny obrany. Cítí, že nelze
nemilovati tuto urozenou ženu.
Takto se skončila první fáze Lazarovy počínající krise rozplynutím
hrozícího mračna bouře, čili jak Lazar sám to charakterisuje: »malým
fiaskem, které utržil při nemotorném útoku na sv. de Chantal.« Arci to
je díl pro Lazara. Pro nás zůstává Flóřino doznání jasným projevem
Flóřiny pokory, kterou pyšný duch Lazarův nedovede sledovati na jejích
vlastních cestách. Jako poddajný nástroj v plánu Božím nemíní ani Flóra
uvolňovati z neviditelného gesta Božího nic více, než je nezbytně třeba.
Zatím Frýdecký před svou cestou do Palestiny seznámí Lazara s knihovnou jeho otce i s onou tajemnou tekutinou, která uschopňuje obraznost k nevšedním schopnostem. T o vše působí na Lazara mocným účinkem. O d té doby vytrvale pohružuje se v četbu otcových knih a pozvolna
propadá hluboké zádumčivosti. Záliba pro otcovu knihovnu stupňuje se
tím více, čím mocněji podléhá Lazar utkvělé myšlence, že snad Flóra
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miluje někoho jiného a že všechna její něžnost je pouze maskou na zastření této utajované cizí lásky. Flóra se proto snaží odvésti Lazara od
obávané knihovny. A l e tento pokus zaplatí hrubým nájezdem Lazarovým
na svou čest, takže se zhroutí pod jeho urážkami. A l e dříve než se tak
stane, prozradí mu, že se stane matkou jeho dítěte. Tímto bolestně vítězným závěrem je Lazar zdolán a vřele lituje svého provinění. Z d á se, že
na čas uklidní se bouře mezi manžely. Lazar se těší nadějí, že očekávané
dítě bude tím pojítkem, které zjedná oběma úplné jasno a rozplyne všechny mraky nedůvěry. A l e nestane se tak; Flóra totiž, netušíc úmysl Lazarův s dítětem, přilne k dítěti, a to i na úkor povinné pozornosti k Lazarovi. T o stupňuje Lazarovu žárlivost ještě více, takže hledá nyní zapomenutí v cestách do Prahy, kam ho volají nutné záležitosti. Svůj pobyt
v Praze úmyslně prodlužuje, ale klidu nemůže najiti. Cosi neznámého
vyvolává v něm tesknou lásku k rodinnému krbu, třebas si umínil prchati
před ním co možná vytrvale.
Pravda, nečekalo mne radostné shledání ve vlastní rodině, avšak jako raněná zvěř,
vyštvaná z úkrytu lesa a vyhnaná na pustou rovinu bez křoví, zoufale nazpět uhání,
odkud byla prchla, tak nezbylo ani mně než utéci se z návalu veřejných běd na místo
zpět, kde pro mne klidu a pokoje již nebylo. (Str. 268.)

Po jednom z těch mučivých návratů domů podlehne mocnému vzrušení z kouzelné scenerie rodného kraje v podvečerním půvabu letní pohody. Zatím co se dává unášeti kouzlem krajinného panoramatu, ozářeného svitem vycházejícího měsíce, uslyší z rodinného domu jímavou
hudbu Pergolesova »Stabat Mater«. T o hraje Flóra na harmoniu svou
oblíbenou skladbu a
hluboký, sladký, duši okouzlující její hlas mísil se do proudu zádumčivých těchto
zvuků, které vzrůstaly a stoupaly jako po řebříku Jakubově vzhůru k vlasti veškeré
krásy a tam v té modré, nedomyslitelné dálce zmíraly, až dozvučely. Klesl jsem na
poražený peň a tvář moje dotýkala se vysoké trávy, chladící mne rosou...
Děkoval jsem Flóře za ten pozdrav, za to uvítání; čekal jsem, až dohraje. Chvilku
panovalo ticho, slavné a velebné, ale náhle, když jsem k odchodu vstal, rozproudil se
znova vzduch, zaznělo to náhle jako zajásání skřivana vylétnuvšího z ranních

stínů

rosných travin vzhůru k rozbřesklým nebesům, když tam ze staré, zblednuvší noci se
rodí nový, jarý den. Bylo to uchvacující allegro krásy zázračné, ono allegro plné úsměvu
a slz, plné sladkostí a bolu, které tvoří předehru k Čtvrtému oddílu skladby Pergolesovy... I já vyskočil jásavě jako ten skřivan, i pro mne vycházel nový jarý den, minula
strastná stará noc - teď nebo nikdy přisel dlouho kýžený, dlouho očekávaný okamžik
smíru! (Str. 269 nsl.)

Zdálo by se, že nyní Lazarova krise vyvrcholila a že byla navždy
zdolána. To, co naň zadýchlo tak opojně sladkou něhou z měsíční noci
a z uchvacujícího kouzla hudebního zázraku Pergolesova umění, bylo ve
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skutečnosti jen posilující douškou nebes pro závěrečný akt Lazarova
dramatu.
Hle, s jakou dychtivostí očekává Lazar své setkání s ženou a s dítětem,
aby provždy učinil konec marné své vzpouře. A jaké zklamání! Ta, které
chtěl nyní vyznati všechnu horoucnost svých manželských citů a nerozrušitelné oddanosti, musí mu uchystati rozčarování, jakého se nejméně
mohl nadíti. Z a nepřítomnosti Lazarovy Flóra přestěhovala svou starodávnou postel vzácné ceny z půdy do kabinetu, v němž také umístila
kolébku Lazarova dítěte. Lazar je dotčen touto změnou tou měrou, že
v ní spatřuje Flóřin úklad, rovnající se polovičnímu rozvodu. Když Flóra
chladně se přizná k tomuto úmyslu jako důsledku dosavadního chování
Lazarova, Lazar, aniž přijme Flórou připravený čaj, uteče se v návalu těžkomyslnosti do otcovy knihovny, aby se tu oddal svému hoři. Potom vyjme
z tajné skřínky rukopis otcova pojednání »O světě neviditelném« a ponoří
se v jeho četbu. Předpokládaný účinek se dostavil. Lazar je rozhodnut
zasvětiti se v otcova kouzla magická. Vypije tajemnou tekutinu a ve
chvíli zhroutí se na podlahu v hlubokém spánku. A ž ráno probudí se
ve své ložnici v oddané péči Flóřině. Od té chvíle, kdy okusil obsah tajemné tekutiny, propadá často ve stav somnambulního blouznění. Lékař
proto radí k procházkám do polí a k lesu. Zde pokusí se Lazar přivolati
stín »tajemného ducha«, v jehož moci domníval se býti. První otázka,
kterou činí »duchu«, je otázka po existenci Boha, jejíhož zodpovědění
se velmi vytrvale a naléhavě dožaduje. A l e je zklamán ve svých nadějích; přízrak se mu svěřuje s vlastní neschopností k přesné odpovědi.
Konečně dojde ke kritické noční scéně s »duchem«. Nemůže býti pochyby o tom, že se tu ohlasy Lazarových pařížských zálib v keltské poesii
smíchají strukturní kombinací s čerstvými ještě zážitky z četby otcových
knih i jeho pojednání, jakož i se vzdálenými ozvuky vlastní manželské
krise, a to v těžkou halucinaci, ve které Lazar málem mohl ukončiti svůj
život sebevražedným pokusem, k němuž ho svádí démon přízraku, vybízející Lazara k opuštění všeho pozemského. A l e dříve než se odhodlá
k poslednímu aktu této kruté hry halucinované obraznosti, spálí započatý
dopis Flóre na rozloučenou i medailon s její podobiznou. Při tom nevědomky vznítí požár otcovy knihovny a nato i celého domu, z něhož po
dramatickém zápase s Flórou i s rozběsněným živlem je konečně zachráněn. Z a tohoto zápasu pozná Lazar nezištnost Flóřiny lásky, která
byla odhodlána obětovati sebe i své dítě, když Lazar puzen silou své
touhy po zániku v temnotě démonického upíra původně odmítal Flóřino
úsilí o záchranu.

417

Zeyerova novela a zvláště její závěr mohly by povrchního čtenáře
lehce sváděti k mínění, jako by Lazarovo drama bylo jen ukázkou typické
manželské tragedie se smírným zakončením. Zeyer ostatně k takovému
výkladu mohl by ponechávati dosti důvodů. A l e tento poetický klam je
jenom jedním ze Zeyerových kouzel Šerosvitné hry jeho skladebného
umění, a to zvláště v látkách s ústředním motivem nábožensko-filosofickým.
A l e proč by Zeyer potřeboval komplikovati Lazarův příběh manželského soužití právě episodou s okultismem na jedné a křesťanským
mysticismem Fióřiným na straně druhé? Nemůže býti pochyby o tom, že
právě naopak to, co v příběhu Lazarově upoutává povrchního čtenáře
pitoreskními efekty manželské tragedie, jeví se v podstatě pozadím vnitřního dramatu Lazarova, jeho zápasu o vlastní duchovní rovnováhu života.
Boj o Flóru je přece sváděn v neodlučitelné souvislosti s jejím duchovním
ustrojením, se světem víry. Všechny zápletky manželské krise mají svůj
vlastní důvod v Lazarově zjevném i podvědomém a tajném odporu k tomuto světu víry, jehož výkvětem a představitelkou zároveň je Flóra,
zatím co Lazar typisuje chorobný svět racionalistické nevěry a okultní
fantastičnosti.
Nuže, stave proti sobě oba tyto světy, nemínil Zeyer řešiti ve své
novele podstatné filosofické principy obou. Zeyer si vědomě problém
zjednodušil otázkou po smyslu života z víry a z nevěry, převáděje jej
v praktickou oblast životní důsažnosti obou světů. Co dává životně kladného Lazarovi jeho racionalistická skepse nebo potom fantastičnost okultismu? A není-li vyrovnanost a pokojná sebevláda Flóřina křesťanského
názoru životního pravým opakem neklidné a zoufalé opuštěnosti Lazarovy? Tyto otázky stojí v samém záhlaví Zeyerovy novely, jsouce stěžejním a ústředním motivem jejím.
Proto nikoli jen náhodou a snad z nedostatku vhodnější exposice dává
Zeyer Lazarovi možnost zjistiti při jeho první návštěvě u Frýdeckých
oblíbenou četbu Flóřinu, knihy katolických mystiků, sv. Terezie, sv.
Chantal a paní de Guyon, na které reaguje podrážděně znepokojivou
otázkou: »Což je možné, aby vás cos' podobného zajímalo?« (str. 192),
chtěje na Flóře vynutiti popření nějakého vnitřního příbuzenství se světem těchto slavných vzorů křesťanského života. A i když Flóra uvádí tuto
četbu v přímý vztah ke svému úmyslu vstoupiti do kláštera, nicméně
neponechá Lazara v pochybnostech o vlastním mínění, o hodnotě své záliby v četbě mystiků:
Věru, Lazare, ne jen osoby, nýbrž i předměty stávají se někdy našimi

418

zrádci,

a knihy, které Čteme, bývají někdy jako náhlé odkryté otvory, jimiž nahlédnouti lze
do duse, kde myšlenky své tajíme. Právě dožila jsem se té zkušenosti s vámi; zastihl
jste mne jako by na tajné pouti k svrženému, jen v úkrytě ctěnému božstvu. Držíte mne
za ruku, chcete vysvětlení a nelze vám uklouznout... (Str. 193.)

Jak významně symbolické gesto v samém záhlaví příběhu! Nikoli
Flóra, ale Lazar potřebuje tohoto polapení v sítě božského ptáčníka duší.
Druhé střetnutí Lazarovo s Flórou o smysl křesťansko-mystického názoru na život objeví všechnu plytkost Lazarova útoku i jeho neomaleně
hrubou formu, dobře vystihující typický ráz protináboženských a protikřesťanských předsudků tak zv. pokrokové inteligence, jejímž představitelem je Lazar. T u narazí na sebe, abychom tak řekli, naobědvaný klid
racionalistického skeptika, který se mimochodem cítí ohrožen záměrně
podceňovaným světem víry - a prostá moudrost křesťanského vědomí
Flóřina, zakotveného pevně v Bohu, jako nejskutečnější realitě.
Flóra si počíná - v dokonalé protivě k hrubému urážení Lazarovu s opravdovou urozeností statečné křesťanky, která nevychází z míry,
i když je hrubě napadena. Její diagnosa duchovního rozpoložení Lazarova je mnohem blíže vysvětlení pravého stavu Lazarova nepokoje, než
by se mohlo zdáti při prosté formulaci jejího stanoviska. N a výtku Lazarovu, jako by litovala jeho útoku pro obmezenost jeho ducha, brání se
důmyslným vystižením pravé podstaty jeho skepse: osudného nedostatku
vůle, srdce a lásky k poznání.
Lituji vás skutečně, odpověděla, ne pro obmezenost ducha, kterou mi vyčítáte, ale
pro obmezenost srdce - a věřte, to je horší. Hrdost vaše olupuje vás o mnohou krásnou
chvíli, o mnohý blahý pocit... Odpusťte mi mou upřímnost, ale donutil jste mne,
nemohu snésti, aby hrdost platila za převahu duševní, když je přece pravým jejím
opakem. Nevěřím, že velký duch by mohl hrdým býti, neboť rcete přece, nebyla-li by to
absurdnost, představovati si ducha největšího, Boha, s podobnou vlastností ? Jaká to nesmyslná myšlenka! (Str. 238.)

Flóra tedy míří na sám kořen Lazarovy skepse a nevěry, neboť náboženská víra nemůže býti ani výhradně součtem tolika a tolika poznatků
rozumově doložených, ale ani ne slabošským únikem k Bohu z předpokládané nějaké neschopnosti rozumu poznati něco z trancendentna. Lazarovo odmítavé stanovisko je právě určeno těmito dvěma bludnými představami o povaze náboženské víry. Flóřin poukaz na nutnou účast vůle
k uznání rozumného důvodu k víře, toť vpravdě punctum saliens celého
sporu. Vždyť Lazarovi právě tento chybějící předpoklad cesty k víře
nedovoluje ani, aby porozuměl podstatnému charakteru života z víry, té
něžné prostotě životních úkonů, jež se odehrávají v samém sousedství
Boží ochrany, toho svatého dětství člověkova, které se cítí zcela v dlani
Boží, zatím co pyšný duch Lazarův je neustále v pokušení připustiti boha

419

jenom jako produkt vlastního já. Abychom to vyjádřili nad jiné přiléhavým postřehem Pascalovým, jehož stopy v díle Zeyerově jsou víc než
patrné, nedorozumění je v tom, že Lazar touží v skrytu svého vzdoru
spíše nebo snad výhradně po Bohu filosofů, zatím co Flóra vede jej
k Bohu Ježíše Krista, k Bohu křesťanství, k Bohu otcovské lásky, který
se zjevuje nikoli pyšným nadlidem, ale pokorným dětem člověka, a to ve
smyslu Kristovy výstrahy: Nisi eritis sicut parvuli, non intrabitis in regnum coelorum...
N u ž vidíte, opět ta obmezenost srdce, která konečně i duchu vašemu meze klade!
Mně zdá se, že cosi tak utěšeného, krásného a vskutku velkého v té myšlence (legendy
o svaté Domenice z Paradise) spočívá, že Bůh, ten mocný, vševládnoucí, před kterým
se světy třesou, se dává do rozmluvy s tou malou, prostou duŠinkou zlatohlavého děvčátka, že ten, před kterým velikost každá mizí, jehož mohutnost, sílu a moc žádná myšlenka
postihnouti nemůže, se stává malým, přístupným takřka dětským k vůli drobounkému
robátku. Jaký to význam! Jak velkolepá to oslava dětskosti, jak prostomilé zobrazení
v jádru velké myšlenky, že Bůh naším otcem! Věru ta celá hrdost vaše má nebetyčných
předsudků zapotřebí, aby se ubránila s rozumem té legendě. Ostatně nepochybuji, že
byste lépe chápal, kdybyste ji byl nalezl ve tvaru indického mythu, kdyby se jednalo
o nějaké božstvo z véd a o

brahmanské dítě. Snad byste sám napsal učený k ní ko-

mentář... (Str. 239 a nsl.)

Učelivá žačka světce Salesského a sv. Chantal vystihla tu dobře podstatný znak křesťanské víry, která se uskutečňuje v lásce k Bohu, nikoli
jen v úctě k nějakému svrchovanému božství nad člověkem. Křesťanská
víra je živý pohyb k tváři Boha, živoucí odpovědí na volání Toho, který
vystupuje ve Zjevení a milostí člověka k sobě přitahuje. Proto právem
vytýká Flóra Lazarovi jeho tajnou představu o božstvu jako o něčem, co
vymáhá na rozumu jen důkazy všeobecnosti a co po pravdě není leč
slabostí srdce a vůle a nedostatkem vášnivosti ducha. Neboť to, co v našem poměru k Bohu ustavuje pravý stav náboženské jednoty, jest nikoli
jen úcta a přízeň, nýbrž láska, láska až do posledka (- »milovati budeš
Boha svého z celého srdce svého...« -). Nikoliv láska k nějakému bohu, ale
k tomuto Bohu, »jenž jest Bůh a Otec Ježíše Krista«, Bůh křesťanství.
A tak tedy to, co uráží Lazara v definici Flóřině, je právě obsah víry,
nikoli víra jako akt rozumu, ale zároveň jako spoluúčast vůle a milosti,
člověka i Boha. A pak ovšem její prostota, které se Lazar štítí jako něčeho nevzdělaného, infantilního, jako většina tak zv. pokrokové inteligence,
již si tu Zeyer bere dobře na mušku. Flóra mu tedy připomíná způsobem
velmi diskrétním, že naše víra stává se prostší, jednoznačnější tou měrou,
jakou se nám Bůh a jeho obraz stává prostší, jednoznačnější, konkrétnější. Toť víra velkého Pascala, víra všech svatých, víra velkých křesťanů,
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víra lidí, kteří vyrostli Bohu vstříc: prostota světla, které ve své jasnosti
skrývá všechno bohatství barev.
A na tomto zjištění Zeyer přestává, nemíně překročiti rámec svého
pragmatického zaměření celého problému, tedy na př. kontroversemi filosoficko-náboženské povahy, jak by se mohlo očekávati.
Nuže, Lazarova pýcha jako největší překážka k víře a lásce musí býti
rozdrcena. Nejsa přístupen rozumným důvodům a opravdovému přezkoumání svých omylů, Lazar zaplatí drahou daň za svou samolibost,
prohlédaje ji teprve ve vrcholném bodě životní katastrofy. A tak ve svém
okultistickém poblouznění objeví pro sebe najednou dvě pravdy svého
života: schopnost vlastního sebezapření až za poslední mez dovoleného,
jakož i hrdinskou nezišnostt Flóřiny lásky.
Avšak na druhé straně cena, kterou musí zaplatiti Flóra za toto Lazarovo vítězství, objeví se v tragickém nepoměru či vlastně rozporu s Flóřinou věrou. Vždyť ve svrchovaném nebezpečí života vlastního i svého
dítěte je ochotna pro důkaz své nezištné lásky obětovati se smrti spolu
s Lazarem, vzpěčujícím se jakékoli její snaze po záchraně. Nejdříve však
sebere všechnu lidskou sílu k odporu.
Nebojím se tebe, výpare pekla! volala a pustila

mne jednou rukou a vzala jí dítě

s podlahy, kam je byla na okamžik položila. Pustím se v zápas s tebou a neobávám
se výsledku, neboť láska moje silnější jest tvého kouzla, ona polobohy činí z tvorů
slabých a já zvítězím!... Nejsi v moci žádného démona, nevěřím v jinou moc než v moc
boží, a Bůh je milostivý, on nás nerozloučí a nechci ráje jiného, než s tebou spojení!
(Str. 321.)

A ž k takovémuto úchvatu jistého druhu blasfemie vzepjala se její
šílená bolest ve svrchované hodině rozhodování. Takto však Zeyerovo
vystupňování Flóřina zápasu s démonem staví Flóru v samo sousedství
jistého druhu sebevraždy, neboť povinnost křesťanské lásky k sobě a hlavně k vlastnímu dítěti nedovoluje obětovati život pro někoho třetího jenom
proto, aby se zdařil důkaz nezištnosti lásky manželské, a to zvláště tehdy,
když heroický pokus o záchranu byl odmítnut. Ovšem nelze zapříti, že
Flóra se odhodlá k takovému činu, obviňujíc sebe, že zavinila poblouznění Lazarovo a jeho nedůvěru. Právem se tedy mohla domnívati, že
potřeba přesvědčiti Lazara o nezištnosti své lásky není o nic menší a důležitější, než záchrana života vlastního i dítěte. Tady ovšem je případ vybičován až k zámezí. T o je opravdu problém hodný někoho Třetího. A l e
není tu ostatně dostatečnou omluvou pro Flóru v jejím srdcervoucím
zápase mezi láskou k manželu a láskou k dítěti i k sobě - svrchovanost
vteřiny, jejímž promarněním mohlo býti všechno ztraceno? Což nepřiblížila se Flóřina odvaha k řešení palčivého problému nebezpečně až na
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sám kraj šílenství, k němuž vášnivě doháněl zvichřelý rytmus všestravujícího požáru, ale i lásky ? A ť tak či onak Zeyer pravděpodobně nemínil
prodati svůj obraz Flóry jen tak lacino, jako nějakou devocionalii, chtěje
patrně ukázati - a to je známý zeyerovský rys, příznačný pro látky toho
druhu - že i spravedlivý může klesnouti, tím spíše, běží-li o chvíle života
tak dramaticky zauzlené a kritické: toho paradoxního obratu, když slabost Flóřina stává se silou Lazarovou, probuzenou k záchraně všech a
k vlastnímu vítězství nad sebou, nad svou pýchou! »A já se zachoval dle
zákona u starých platného: „Kdo přiblížil se k zlému démonu, nechť
uteče se k oltáři bohů!"« (Str. 324.) Lazar tento oltář objevil v srdci své
ženy, v lásce její.
A l e ovšem nejen láska k Flóře, ale ke všemu tomu, co s ní souvisí
a především také k tomu, co ho na ní nejvíce dráždilo, svět víry v lásce,
to je nyní jeho nezcizitelným dědictvím, dobytým opravdu krví duse.
Lhostejno, zda to Zeyer dostatečně jasně zdůrazňuje v závěru své novely
či nikoli. A l e logická interpretace Lazarova dramatu nepřipouští konec
konců jiného závěru. Neviditelné gesto božské ekonomie dalo i pod troskami Lazarova poblouznění a Flóřiny bezradnosti vzklíčiti žádoucímu
prameni víry a lásky. T o pak, co způsobilo v Zeyerově traktování podobné látky jistou vágnost, prozrazující spíše zálibu v dramatické pitoresknosti skladby než přesnost theologického hlediska, ke kterému se
Zeyer časem propracoval, spadá arci na vrub jeho raných prací, k nimž
i novela »Na pomezí cizích světů« právem náleží.

Miloš Matula
JAN N E R U D A
Dvaadvacátého srpna letošního roku bylo tomu padesát let, co dotrpěl. Dotrpěl svůj život osamělý, plný hran a ostří, dotrpěl osud umělce,
který tak zvolna a těžce dobýval uznání svému velikému umění.
Letos vzpomíná tedy český národ dvojího výročí Zeyerova a současně
půl století od úmrtí Nerudova. Jaká to příležitost k srovnáním! Je
ovšem pravda, že takováto jubilea nesmějí býti jediným momentem, kdy
se národ znovu vrátí k dílu svých předních mužů, že se nesmějí státi
pouze laciným důvodem k prázdným oslavám. N a druhé straně mají
však takovéto zastávky na cestě věků přece svůj hluboký význam, je-li
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jich správně využito. V ohni časů odpadne struska, odpadne všechna
vnějšková přítěž a vytaví se čisté zlato básníkova odkazu. Den jeho
jubilea je vhodnou příležitostí zvážiti tento drahocenný kov, odděliti od
všeho ostatního pouze dobového, pomíjejícího, neb přímo pochybeného
a špatného.
V této zkoušce roků obstál slavně Julius Zeyer - všichni to dnes uznáváme - ale s nemenší ctí i Jan Neruda. Ovšem uvědomujeme si, že
vlastně nelze prováděti mezi nimi přímé paralely, že to byly bytosti
lidsky a zejména umělecky zcela rozdílné. A bylo by chybou i neporozuměním jejich odkazu, kdybychom se snažili stůj co stůj nalézti také
u druhého, co podstatně charakterisuje umění jednoho z nich, nebo vytýkali jednomu nedostatek některé vlastnosti, bytostně významné pro
druhého.
U Nerudy musíme se především oprostiti od některých falešných
představ, do kterých se dnes rádo upadá, a ujasniti si některé, dnes poněkud zatemněné pojmy. Zeyer byl básník vysloveně náboženský, v podstatě svého díla a také průběhem svého života čím dále tím více katolický. Neruda byl, jak zřejmo už po zběžnějším poznání jeho díla, po
stránce náboženské silně ovlivněn proudy své doby, která nejevila příliš
porozumění pro církevní dogmata a krásu liturgie, která naivně věřila
v moc formulí vědy a sílu pouhého »zdravého rozumu«. Jeho názory,
ať vlastní nebo přijaté, se nám mnohde jeví až směšně naivní a malicherné. Jsou tak příliš dobové, že ani v člověku přímo fanaticky zaujatém pro víru a církev nemohou už vzbuditi odpor a nenávist, nýbrž jen
odpouštějící úsměv. A jistě nemohou Nerudovy občas hodně divoké výpady proti církevním tradicím a institucím zviklati v nikom úctu a oddanost, kterou k nim chová.
Je Nerudův poměr k náboženství a církvi na újmu uměleckému významu jeho díla jakožto celku? Není a nemůže býti, neboť umění nelze
ztotožňovati s náboženstvím ani činiti je na něm jednoduše závislým.
V řádu hodnot stojí ovšem až na druhém místě, ale to nemůže překážeti
jeho samostatnému postavení.
Neruda jest a zůstane znamenitým prosaikem, i když ve svých feuilletonech z domova i ciziny útočí proti věcem katolíku drahým, - zůstane
velikým básníkem, i když to občas v jeho básních také drsně skřípne dobovou zaujatostí, jako na příklad v romanci o třech králích, která při
tom všem je mistrovským kouskem jadrné a milé Nerudovy poesie.
Ostatně Neruda, ať jeho vědomá tendence tíhla zcela opačným směrem, přece se neubránil mocnému působení národních tradic, kotvících
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už hluboko v duchu baroka a katolictví. Taková líbezná »Štědrovečerní
romance« je z téhož rodu, jako povídky Boženy Němcové, jako básně
Erbenovy, jako kresby Alšovy - tedy jako vše, co pokládáme, a právem,
za nejcennější duchovní majetek našeho národa. T o všechno vyrůstalo
z prosté a oddané zbožnosti našeho lidu, z dětsky vřelého jeho přilnutí
k věcem a hodnotám, které nebyly něčím vnuceným a cizím, nýbrž proniklým až do hloubi národní duše.
V celku je možno říci o básních, v nichž Neruda traktuje motivy
svou povahou aspoň částečně náboženské, že činí tak způsobem umělecky
i nábožensky vkusným a přijatelným. Smysl pro mystickou hloubku, pro
krásu náboženské symboliky, jako u Zeyera, ovšem u Nerudy nenajdeme. Ba možno říci, že strhává náboženské látky s nebeských výšin. Nezašlapává je však zase až do bláta, jak činí vyslovený skeptik neb
rouhač. Tyto jeho básně mají spíše ráz rozkošných legend švýcarského
Gottfrieda Kellera, které sice také »zlidšťují« látky nábožensky velmi
delikátní, jež bývají obyčejně zpracovávány formou zcela jinou, přece
však jich neurážejí, nehanobí.
A sluší upozorniti také na »Baladu zimní«, která sice nepatří k Nerudovým číslům umělecky nejlepším, ale nepostrádá silného účinu baladického i krajinně malebného. V této básni vychází Neruda čistě ze
zorného stanoviska prostého věřícího katolíka a jeho posvátné úcty
k chlebu, jenž se proměňuje v Tělo našeho Pána.
Neruda je jeden z nejryzejších českých básníků. Jeho poesie - a ovšem
i próza - se opět základně liší od poesie Zeyerovy. Zeyer, duch z rodu
takového Rainera Maria Rilka, dychtivě vssává do sebe ozvuky všech
předních evropských kultur, slovanské, germánské i románské, zůstávaje ovšem při tom věren svému národu životem i tvorbou. Jeho poesie
sladká a melancholická je jako některá těžká vína jižních zemí, opojující
a lahodná. Neruda tolik nebloudí zamilovaně po luzích cizích kultur,
v jeho díle šumí především les českých hor a strání, voní mateřídouškou
meze rodné země a bzučí včely v pohance domácích polí. Jeho poesie
určitě není sladká, neb aspoň ne tou opojivou sladkostí, získávající
každého hned napoprvé. Lze ji srovnati s českým vínem ze známé jeho
»Romance o Karlu IV.«. Nezachutná ihned, ale kdo se do ní vcítí, pozná pak její zdravou lahodu. Co praví Neruda o českém národě, to lze
říci i o podstatě jeho díla básnického a prosaického: »má duši zvláštní,
trochu drsná zdá se, však kvete po svém v osobité kráse«.
Drsně a těžce se probíjí Neruda hmotou básnického slova v knize
»Hřbitovní kvítí«. Je to jako když zářivý motýl povstává z nevzhledné
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kukly. A l e pak je to stálý vzestup, od »Knih veršů« přes rozkošné »Balady a romance«, zpěvné »Kosmické písně« až k mohutným »Zpěvům
pátečním« a lidsky i básnicky uchvacujícím »Prostým motivům«. Lze
v české poesii jmenovati málo takových sbírek, které by vyslovily národní sílu a hrdost a opět zase bolest a ponížení tak nepatheticky a přece
tak velkolepě jako »Zpěvy páteční«. A kolik se najde nejen v české,
nýbrž i v cizích literaturách básnických děl, vyslovujících tak prostými
prostředky, s takovou úsporou slova a přece tak jímavě, potlačovanou
osobní bolest i tichou radost a vlídně resignující úsměv životního podzimu, jako jsou »Prosté motivy«? Vůbec Nerudův básnický výraz zasluhuje sám o sobě studií, jakých se mu už i dostalo (Mukařovský). Je
mnohdy neladný, leckde to zaskřípne, nevlídně se dotkne ucha vypuštěná
hláska či básníkem vytvořený novotvar. A l e tyto zdánlivé neb skutečné
kazy netknou se nás zdaleka tak nelibě, jako na příklad u některých českých parnasistů, a v souboru básníkových výrazových prostředků přispívají k vytvoření toho nenapodobitelného půvabu, jímž se vyznačuje
právě Nerudova poesie.
A Nerudova próza? Tak jako do poesie, není průměrnému čtenáři
lehký ani vstup do Nerudova díla prosaického. Snad ještě některé běžně
humoristické feuilletony ho ihned upoutají, ale v těch právě netkví hlavní váha významu Jana Nerudy jakožto prosatéra. V jeho feuilletonech psaných ostatně mnohdy pouze z žurnalistické povinnosti - je velmi
mnoho, co může dnes zajímati už jen historika literatury. Některé tak
pozbývají vůbec pro dnešek uměleckého významu, jiné obsahují méněcenné prvky vedle skvělých partií, a to tak, že jich ani nelze od sebe
odděliti. A l e vedle nich jsou tu též Nerudovy povídky, črty a vyprávění,
jež z něho činí mistra české prózy, ba řadí jej, a ne na místo poslední,
vedle mistrů novelistiky světové. Je však opět třeba se začisti, pochopiti
kouzlo, s nímž líčí i věci a lidi nejprostší.
Co jeho prózu hlavně charakterisuje, je zase svěží, neotřelý, byť
ovšem až drsný výraz a životnost, barvitost i plastičnost podání. Jeho
postavy - aspoň v nejlepších jeho věcech - skutečně žijí. Jako by vystupovaly z pout knižního slova a usedaly vedle nás, tak důvěrně s nimi rozmlouváme. Vidíme věrně celé jejich životní prostředí, dýcháme s nimi
vzduch jejich doby, smějeme se s nimi, slzíme s nimi. Neposlední příčinou
toho jest, že Neruda má vzácný dar, jehož nemá každý prosaik, nýbrž jen
mistři tohoto oboru: že umí výrazně zachytiti vnější podobu svých postav
a každý podstatný vnější rys, že však vedle toho umí proniknouti i jejich
myslí a srdcem. Z hlubin duše vyvolává vše dobré i zlé, co se tam skrývá
Řád V I L 31.

425

pod klamnou povrchovou maskou, vše špatné, ba zločinné, co dřímá často
i v lidech na pohled nejlepších, a naopak zase jiskry vzácné ušlechtilosti,
které jsou skryty pod nánosem zloby a špatnosti. »Život není ani tak
dobrý, ani tak zlý, jak se nám mnohdy zdá,« tak asi praví v závěru svého
románu »Život« Maupassant. Maupassant sám vsak konstatuje tuto nespornou pravdu s chladem a Škodolibostí, že se nám až srdce otřásá, a ten
zlý chlad prostupuje celým jeho dílem. Neruda také ví, že v životě člováca se sváří dobro a zlo a že tento zápas je hodný uměleckého zobrazení, ale vkládá do něho teplo svého upřímného lidského soucítění. T í m
nabývají jeho postavy a celé líčení neobyčejné životnosti a plastičnosti,
tím se také odlišují od výtvorů běžného realismu, realismu pouze popisného či onoho, jak si někdy chlubně říkává, vědecky objektivního, jenž
nezná srdce ani lidského tepla.
Jako v poesii, hospodaří i v próze - aspoň v nejlepších jejích číslech Neruda velmi úsporně a záměrně s výrazem. Tak povstávají celky podobné nejlepší mosaice - i při zdánlivé někdy roztříštěnosti tak vnitřně
skloubené, že nelze z nich uvolniti jediného kamínku bez porušení celého
obrazu. Toť takový »Týden v tichém domě« z »Povídek malostranských«
nebo jejich povídka závěrečná. V této právem nejvíce známé a slavené
Nerudově sbírce jsou však i kratší mistrné Črty, jako »Hastrman«, »U tří
lilií« nebo »Svatováclavská mše«, jež, jak správně praví Arne Novák,
»náležejí k vrcholným číslům české prózy«. Kdyby byl Neruda ani nenapsal jiné prózy kromě »Malostranských povídek«, musel by už vždy být
jmenován mezi jejími Čelnými mistry.
Nerudovi stačí hnutí, detail, záblesk, abychom pochopili ihned celé
drama, celou tragedii, vycítili hloubku a spletitost vzájemně se prolínajícího dobra i zla, blaha i utrpení. Stačí několik tahů, několik nahozených
barev, abychom živě viděli určité společenské prostředí, určité místní zabarvení, určitý krajinný výsek. Tyto vlastnosti jeho prózy znovu a znovu
vděčně oceňujeme nejen při »Malostranských povídkách«. Jak dovede
i jindy tolikrát vykreslit zvláště prostředí pražské, svět středních vrstev,
ale zejména lidi drobné a vrstvy nejnižŠí! Neruda zná chudobu, ba bídu
hmotnou i mravní, ale jeho společenské dno, byť chmurné, není beze
spásy a bez naděje. Neruda zná rozkoš barevného dojmu, stálého míjení
nových lidí a věcí, slastný rozruch cestování. Není však povrchním světoběžníkem; všude se snaží proniknout k nitru pozorovaných jevů, usiluje
vystihnout smysl všeho, i když nebyl uveden vždy na správnou cestu - což
konečně není div při bohatosti dojmů, kterých nasbíral na svých toulkách
světem! Jeho cizina má svou pravou vůni a barvu, jeho Turek, Arab, Ital,
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Slovinec a všichni ostatní vskutku žijí, i když jsou někdy trochu zkarikováni neb zase postaveni do nepravého prísvitu.
Co pak dodává významu, a lze říci, vnitřní síly Nerudovu dílu, jest,
že za ním stojí jeho celá mravně ušlechtilá lidská osobnost. Zdá se opravdu, že veliké dílo nemůže býti bez mravního základu, že nemůže trvati,
jestliže nebylo vybudováno osobností opravdovou a mravně pevnou. T o
neznamená, že tvůrce musí býti bez chyb, omylů a poblouzení. A l e značí
to hlavně, že nesmí býti posér a povrchní dušička. I Neruda v mnohém
a mnohém se mýlil. A l e nebyl »třtina větrem se klátící«, byl to duch ryzí
a mužný, vyzkoušený v ohni životních strázní a bojů. Padesát let, jež proběhlo od jeho smrti, již dobře ukázalo, v čem se Neruda klamal, kde mu
nelze dáti za pravdu a následovati ho. Je to hlavně jeho poměr k církvi
a ještě leckterý falešný názor. Jsou však i jeho hlediska a názory, jež zůstávají neochvějnou směrnicí všem věrným Čechům. Jsme-li někdy na pochybách, jak se zachovati v té neb oné situaci, jaký postoj zaujmouti k té
neb oné otázce, týkající se třeba nejdůležitejsich věcí v životě národa a vlasti, jděme k takové Němcové, Zeyerovi, Nerudovi. T i měli už rozhled vzácný nejen na svou, nýbrž i na dnešní dobu. T i se už dávno před námi protrpěli a probojovali problémy, jež nás snad mučí dnes nebo budou na nás
doléhati zítra. Každý z nich zkusil v životě tolik bolesti, že by nám nebyl
mohl lháti. Národu jsou jistě nejlepšími rádci a utěšiteli především jeho
nejlepší vlastní lidé. K e komu jinému se máme obrátit ve všech pochybách,
bolech a úzkostech?
Neruda je básníkem spíše z rodu Čelakovského a Havlíčkova nežli
Máchova a Zeyerova. A l e v tom se právě jeví tvůrčí síla národního ducha, jestliže z ní vyrůstají zjevy tak bohatě rozlišené a přece opět navzájem
tak sobě blízké a jednotné v rysech podstatných a nejdůležitějších. Jsou
sobě blízcí tito tvůrcové i po té více jen vnější stránce - nemožnosti věrného
přetlumočení jejich díla do cizího jazyka. Tak jsou jejich spisy výhradním
majetkem naší národní kultury a přece při tom tak vnitřně cenné, že na
ně můžeme býti hrdi před celým světem. A proto Zeyer i Neruda zasluhovali a potřebují nejen letošní vděčné jubilejní vzpomínky, nýbrž i oddaného návratu k dílu, které nám zanechali.
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Oldřich Králík
STRUKTURALISTICKÁ ESTETIKA
Nejvýznamnější představitel naší vědy estetické, profesor Karlovy
university Jan Mukařovský, přistoupil k soubornému vydání svých studií.
Činí tak v době, kdy má za sebou úctyhodnou řadu konkrétních prací
o jednotlivých zjevech české poesie a kdy také se dovršuje a uceluje jeho
teoretické uvažování o problémech umění. Prozatím vyšel první díl jeho
Kapitol z české poetiky, nesoucí podtitul Obecné věci básnické (Melantrich, 1941), druhý díl je ohlášen. D o vyšlého prvního dílu je pojato
16 studií, které byly vesměs již otištěny, a to v době od 1929 do 1940.
Proti původnímu znění, jak autor poznamenává, bylo provedeno málo
změn, většinou jen slohových, úmyslně byly ponechány v textu některé
rozpory, vzniklé postupným prohlubováním teoretických názorů, odchýlením od starších formulací. Nejsou to ovšem žádné násilné zvraty,
estetický systém Mukařovského se vyvíjel logicky přibíráním a včleňováním nových složek. Autor mohl, jak ukazuje rozsáhlá studie Básnický
jazyk (1940), bez valných obtíží podat soustavný výklad své estetiky tím,
že by zladil definitivní versi dílčích prací v jednotný celek, ale raději
volil formu souboru. Zřejmě mu šlo o to, aby zachoval perspektivu vzniku a vývojových proměn, aby zbavil svůj systém dogmatické příchuti,
sám říká na konci zmíněné studie o Básnickém jazyku, že svůj souhrn
nepokládá »za kodifikaci názorů o otázkách tak živých. Z a deset let dopadl by podobný pokus o přehled zcela jinak« ( 1 4 1 ) . Je jasné, že dílo,
představující takto estetickou nauku v pohybu, klade na čtenářovu pozornost zvýšené nároky, nutí ho srovnávat a domýšlet.
Podle vlastního označení zastává Mukařovský estetický Objektivismus, t. j. nevychází z tvůrčího jedince a psychologie tvoření, nýbrž ve
středu jeho zájmu je jazyk básnického díla, dílo jako soubor hodnot
nezávislých jak na subjektu tvořícím, tak na subjektu vnímajícím. V tom
smyslu je jedině adekvátní hodnocení díla hodnocení estetické (264);
docela zřetelná je nejnovější formulace: »Postavení básnického jazyka
uvnitř struktury básnického díla je do té míry ústřední, že se v básnickém jazyce obrážejí všechny problémy básnictví, a to nejen poesie veršované, nýbrž i básnické prózy« (29). Proto se Mukařovský s oblibou dovolává díla Vančurova, tak výrazně zaměřeného na jazykovou stránku
(na př. 240), proto přes někdejší polemiky zachraňuje vývojový dosah
Královy prosodické nauky poukazem, že s dnešní metrikou ho »pojí
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přesvědčení, že otázky básnického rytmu nemohou být řešeny bez soustavné konfrontace verše s jazykovým systémem« (289). V tomto osvětlení se Mukařovskému jeví i zásluhy dvou předních tvůrců naší literární
vědy, F. X . Šaldy a A . Nováka. U prvního zdůrazňuje jeho »nesmírně
citlivý hmat pro všechny složky básnického díla, jazykový materiál v to
počítajíc« ( 3 1 1 ) , u druhého oceňuje především rozbor Krkonošské pouti
jako průkopnický čin ve studiu výstavby básnického díla (318). Samozřejmé je, že Mukařovského zkoumání básnického díla se děje v těsném
sousedství moderní linguistiky; nemá smyslu přepisovat sem všechna
jména, jichž se autor dovolává. Jenom bych chtěl ještě ukázat, že nejsou prázdnou frází slova o tom, že »se v básnickém jazyce obrážejí všechny problémy básnictví«. Jedním takovým problémem je vztah díla
a společnosti, o němž píše Mukařovský Poznámky k sociologii básnického jazyka: autor tu volí »třetí přístup k sociologii básnictví, umožňovaný
prostřednictvím jazyka, základního to materiálu umění básnického v nejširším slova smyslu«. Jiným velmi horlivě řešeným problémem je vývoj
umělecké struktury, a tu opět čte Mukařovský odpověď v zrcadle jazyka:
»Dějiny tvaru spínají kromě toho básnictví úzce s vývojem domácího
jazyka... stejně jako lyrika roste i ona (sc. próza) z ducha české řeči« (253,
263). V posledním citátu nejde již o jazyk vůbec, nýbrž o jazyk český,
a tento stále sílící zřetel k svébytnosti slovesného dění českého bylo by
možno dokumentovat rozsáhlým výborem dokladů - je to jeden z nejsympatičtějších rysů dnešního vědeckého postoje autorova.
Zůstává-li jazyk stále ve středu badatelovy pozornosti, mění se přece
velmi podstatně jeho pojetí a výklad. V nejstarších studiích jasně poznáváme autora proslulé knihy o Máji, předmětem je zvuková stránka básnického díla. Sem patří stati »Intonace jako činitel básnického rytmu«,
»Souvislost fonické linie se slovosledem v českých verších«, jejichž názvy
samy jsou dost výmluvné. Novější studie charakterisuje stupňovaný zřetel
k významu, slovo, věta i celé dílo je chápáno důsledně jako znak - konkrétně vidíme hlubokou přeměnu badatelské metody Mukařovského ve
velké práci »Genetika smyslu v Máchově poesii«. Autor sám v předmluvě i v textu vysvětluje vývojovou přeměnu své metody tak, že nejdříve
bylo třeba vyvést dílo z područí všech mimoestetických činitelů a naučit
chápat estetickou funkci díla v naprosté isolaci. Časem se projevila jednostrannost tohoto metodického postupu a vyžádala si nutně korektury.
Onen původní t. zv. formalismus nemohl a nechtěl trvale zúžit zorné
pole literárního badání, skrýval v sobě již předpoklady pozdějšího překonání. Isolace byla prolamována se dvou stran, tlakem jazyka jako celku
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a složitostí vztahů, které váží dílo s empirickou skutečností. Postavení
básnického jazyka mezi různými funkčními jazyky a v celém systému
jazykovém řeší studie »Estetika jazyka«, »Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka« a ovšem také uvedená práce »Básnický jazyk«.
Nemohu reprodukovat v podrobnostech toto řešení, které zachovává
nadřaděnost estetické funkce, ale přece připouští účast praktických funkcí
jazykových, upozorňuji jen na důležitost pojmu kontext, t. j. významové
dynamiky: »Pojmenování básnické liší se od sdělovacího tím, že jeho
vztah k realitě je oslaben ve prospěch jeho sémantického zapojení do
kontextu« (188).
Vztah k realitě je podle tohoto citátu v protikladu ke kontextu, v pojetí Mukařovského je však daleko složitější. Estetická funkce nevylučuje
živý vztah k bezprostřední skutečnosti, jak dokazuje pojem nenormovaného estetična a zvláště dialogu. Mukařovský postuluje osvobozený
dialog, stávající se jevištní poesií, a praví: »Stále znovu hledá slovo
vztah k osobám, k aktuální situaci a k vědomí i k podvědomí publika«
(179, sr. 151-2). T o je jeden pól předmětného vztahu, vztah k reálné
situaci, druhý pól je vytvořen paradoxním zvratem významové dynamiky. Právě proto, že kontext odtrhuje slovo od reálných jednotlivin, může
celek díla vejít v mocné spojení s celkem reality. Možno posloužit přesným citátem: »...oslabení vztahu mezi znakem a realitou jím bezprostředně míněnou nevylučuje vztah mezi dílem a skutečností jako celkem,
ba ...je dokonce tomuto vztahu na prospěch... Vztah poesie ke skutečnosti je tedy mohutný, a to právě proto, že dílo básnické nepoukazuje
jen k určitým realitám, ale k veškeré skutečnosti obrážející se v povědomí jedince i kolektiva« (186-7). V této souvislosti asi je třeba chápat
Mukařovského koncepci »sémantického gesta«, která se tuším po prvé
vynořila v studii »Genetika smyslu« a pak v rozborech prózy. V našem
svazku je zmínka v předmluvě o »poznání složité, ale jednotné sémantické intence, jež spíná umělecké dílo v nedílný významový celek« (12)
a dále jeden odstavec v oné ústřední práci Básnický jazyk (str. 132-3).
Nejsem, myslím, daleko pravdy, když chápu ono jednotné a jednotící
sémantické gesto jako cosi velmi blízkého Šaldově tvůrčí prazkušenosti,
která také je integrací a ustředěním všech složek díla »v útvar osobnostní objektivity«. Mukařovský sám si slibuje od pojmu sémantického
gesta překonání pouhého formalismu, překlenutí protikladu mezi subjektem a objektem.
Celkem snadno vyřešil Mukařovský vztah díla ke společnosti a jeho
postavení ve vývoji. Dílo není jednoznačně daným produktem společ-
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nosti, nýbrž znakem: »...také vzhledem ke společnosti... je umělecké dílo
znakem, který sice vyjadřuje vlastnosti a stav společnosti, ale není automatickým následkem jejího stavu a uspořádání« (23). Přesvědčení o zásadně znakovém charakteru všech vztahů díla opakuje autor v nespočetných variacích; značí to, že umělecké dílo se nerozplývá v dění společenském, že přes své zapředení do nedohledných souvislostí si zachovává samostatnost a svébytnost. Jsou to předpoklady i pro řešení problémů vývojeslovných. Ani tu se dílo neutápí v moři vývojových proměn,
má především svou vlastní logiku a všechny vnější okolnosti se sbíhají
a protínají v bodě, který byl dán již vnitřní nutností. Jde o myšlenku
imanentního vývoje, již Mukařovský naznačuje a rozvádí s neobyčejným
zaujetím při každé příležitosti. Ono prius vývojeslovné je vyjádřeno větou: »umělecká struktura se vyvíjí sama ze sebe „samopohybem"« (21)
a celé poznání bylo nejobecněji formulováno takto: »...každý náraz zvenčí,
mající svůj původ v jiné jevové řadě, projeví se uvnitř zkoumané struktury jako fakt jejího imanentního vývoje; tak na př. podnět k jisté vývojové proměně umění, i když vzešel z dění společenského, uplatní se jen
do té míry a v takovém směru, jak si toho vyžaduje předchozí vývojová
etapa umění samého« ( 1 7 ) . Mnoho míst dosvědčuje, jak intensivně autora zaměstnává myšlenka imanentního vývoje, odkazuji na str. 30-31,
237, 305, 328 - nepochybně k opětnému zdůrazňování této these vedla
potřeba zřetelně vytyčit její odlišnost od nauky tainovské.
Choulostivým bodem estetického systému Mukařovského je uvedení
individua do vztahu k dílu. Autor se snaží co možná oslabit svazek mezi
dílem a jeho tvůrcem, operuje i zde pojmem znaku: »Ani umělecká vloha
není tedy jen záležitost samotného individua, ale souvisí s funkcí, která
je individuu přikázána objektivním vývojem struktury. Pojetí uměleckého díla jako znaku... dílo uvolňuje od jednoznačné závislosti na osobnosti původcově...« (21). Potíž je tu hlavně s pojmem struktura. Podle
definice je struktura »dynamická rovnováha sil« (18) a podle téhož místa
»je každé umělecké dílo strukturou samo v sobě«, jinde se zase praví, že
»pro básnické dílo jako estetickou strukturu je tedy charakteristická nedílnost« (75). Pokud jde o jedno dílo, chápeme pojem struktury a lze
si představit i úlohu individua, ale věc se velmi komplikuje, když přistoupí moment času. V našem citáte je »objektivní vývoj struktury« asi
stejnoznačný s termínem jinde použitým, totiž s »nadosobním vývojem
umění«, takže také celek umění je struktura. Ostatně Mukařovský výslovně říká, že »není umělecká struktura záležitostí jen díla jediného, nýbrž
trvá v čase přecházejíc jeho postupem od díla k dílu a stále se při tom
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proměňujíc« (18). Toto pojetí domyšleno vylučuje aktivní účast individua při vzniku díla, tvůrci je jen ve vývojové souhře sil přikázána
funkce. T o vyplývá i z jiných míst, podle nichž básnické dílo »není úplně
soběstačné a může být pojímáno i jako pouhý článek ve vývojové řadě
básnictví« (75). A se stanoviska vývoje »neplatí bez výhrady« ani zásada o nedílnosti básnické struktury (tamtéž). Je-li imanence vývojová
osudná pro tvůrčí individuum, neméně je ohrožuje setření hranic mezi
tvůrcem a vnimatelem. A dokonce splývá i kolektivum a jedinec: »Kolektivní individuum je ...ve vývoji umění stejně reálné jako individuum jedinec« (21). Dovršeno je to všechno uplatněním principu fonologického v oblasti individua: »...psychické stavy (sc. autora nebo vnimatele)... obsahují po každé - kromě obrysů daných uměleckým dílem - ještě
také prvky individuální, neopakovatelné a se stanoviska objektivní (t. j.
nadosobní) estetické struktury nahodilé... Ani „já", subjekt, ...není totožný s nijakým konkrétním psychofysickým individuem, ani ne s autorovým. Je to bod, ...do něhož může být promítnuta kterákoli osobnost, stejně vnimatelská jako autorská« (19). Reálná osobnost básníkova je tu
dokonale distancována, zbývají abstraktní obrysy a perspektivní úběžný bod.
A přece s mnoha stran vniká vypuzený subjekt básnický opět do autorovy estetické soustavy. Viděli jsme již, že v koncepci sémantického gesta
je podíl subjektu rovnocenný formální objektivitě, a podobně silný živel
subjektivní je nepochybně i v pojmu uměleckého postupu: »Na rozdíl
od materiálu je umělecký postup neoddělitelný od umělecké struktury,
jsa vlastně jen projevem jejího postoje k materiálu« ( 1 9 ) . Prvek osobní
se tu projevuje v každém případě, ať jde ve slově »postoj« o zosobnění
struktury, ať o stopu cizorodého názoru. Velmi důrazně se hlásí živel individuální v nově zaváděném pojmu nenormovaného estetična. Je to jiné
slovo pro ryzí, nespoutanou estetickou funkci, která se může vyskytnout
v jakémkoli jazykovém projevu. Taková estetická funkce »jako -prchavý
záblesk přebíhá po věcech« (33), má charakter jedinečnosti. V e studii
»Estetika jazyka«, která soustavně rozvíjí nový pojem, čteme toto výslovné
konstatování: »Pro svou nepředvídanost má estetično nenormované ráz
silně individuální: bývá víc než estetično normované vázáno ke konkrétnímu kontextu, v kterém se vyskytlo, ke konkrétní situaci, z které vzešlo,
k osobě svého původce...« (39). K nenormovanému estetičnu náleží také
přes značné usoustavnění celek individuální mluvy podle terminologie
linguistické, osobní sloh podle vyjadřování t. zv. idealistické filologie
(46-8). Mluva individuální je »přechodní oblast ...mezi jedinečnou pro-
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mluvou a obecně platnými konvencemi mluvy« (72). Přechodnost umožňuje, že básnické dílo, které svým původem tkví v individuální, nenormované oblasti, stává se časem zákoníkem: »postupy, původně jedinečné,
ustrnují v normy« (76). Vzniká tak rozpor mezi normou estetickou a
básnickou, básnické normy jsou právě ty »ustrnulé postupy«, kdežto estetická norma byla v povědomí kolektiva ustálena jako norma již před
vznikem kteréhokoli konkrétního díla: »...básnická norma na rozdíl
od estetické normy ve vlastním slova smyslu vzniká z individuální
iniciativy, o kterou se její autorita opírá i tehdy, dostane-li se básnické
normě obecného uznání« (tamtéž). Jak vidět, po tomto pojmovém žebříku se dostává zaháněné individuum opět velmi vysoko, až do oblasti
norem. - Abychom se vrátili, nenormované estetično je zadní brankou,
kudy do autorova estetického systému vstupuje individuum a realita. Pro
otevření cesty realitě má obdobný význam u Mukařovského dialog, není
proto divu, že dialog umožňuje i vpád subjektu. Podle závěrečné kapitoly
studie Básnický jazyk »se ... v ... dialogu ... obráží psychické dění bezprostředněji než v monologu«. - »Ocitáme se zde na rozhraní mezi jazykem a psychickým děním, ba vidíme dokonce psychické dění vnikající
do jazykového projevu jako jeho součást« (136). Jsme zde na opačném
pólu od výroku, že subjekt básnického díla není totožný s nijakým konkrétním psychofysickým individuem. A přímým protikladem tvrzení nahodilosti psychických stavů básníkových s hlediska estetické struktury je
Mukařovským citovaný názor některých badatelů, »že celá oblast duševního dění tvoří strukturu významovou« ( 1 3 7 ) .
V e zmáhání složitého souboru problémů, které jsou spojeny se vztahem individua k dílu, je zřetelně odkryta vědecká metoda Mukařovského. Nikoliv neproměnná platnost, nýbrž mnohoznačnost, nikoliv přímý
směr, nýbrž dialekticky zkonstruovaný protiklad s povlovně vyrovnávaným napětím, nikoliv definitivní vymezení, nýbrž smazání hranic, plynulé přechody. D o pohybu se dostává autorův systém uvolněním kausality a zřetele genetického; typické jsou pro to výroky jako: »I tento vztah
je však spíše znakový než jednoznačně kausální« (24, jindy »mechanicky
kausální«), »na tom nic nemění genetický fakt« ( 1 3 ) , »nezáleží ť tu
právě na genesi výrazu, ale na funkci« ( 1 1 6 ) . Základní poučkou je věta:
»Samy o sobě nejsou fakty nikterak vědecky jednoznačné« (15) a první
zásadou metodickou je odmítnutí jakékoliv jednostrannosti: »Jakmile...
zmizelo nebezpečí této romantické jednostrannosti, ukázala se jednostrannost i postoje positivistického« (13). Jednostrannost badatelského
postoje má ovšem dočasnou, vývojovou užitečnost: »I sama jednostran-
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nost Králových formulací byla vývoji k prospěchu: zřetelně vyslovená
these dovoluje přesnou formulaci these protichůdné, ba vyžaduje ji« (289,
sr. 13, 325). Odtud častý metodický postup Mukařovského, že na začátku své úvahy postaví proti sobě diametrálně rozdílné these cizích
badatelů a pak se snaží vlastním pojetím vyrovnat krajnosti, zabrat
problém v celém rozsahu. Tak konfrontuje estetiky jazyka (33), theorie
o prioritě monologu či dialogu (147-9), názory o zdokonalitelnosti estetické normy (57-8), základny sociologického zkoumání literatury (239),
různá pojetí tvaru (253-5). Mukařovský jenom výjimečně polemisuje
s cizími názory, obyčejně snaží se je modifikovat podle svých principů
a včlenit do vyššího systému. Heslem je věta: »Jen radikální zdůraznění
protikladů umožňuje překonání jich« (327). Stadia obvyklého myšlenkového procesu v knize bývají tato: »Postavme proti sobě dva krajní
případy« ( 1 2 4 ) ; »dvě síly navzájem protikladné, při tom však bytostně
spjaté, tvořící spolu základní dialektickou antinomii« ( 1 2 5 ) ; »kdykoliv
se uplatňuje jeden (sc. pól) z nich, je potenciálně přítomen i druhý«
(34). Může tu dojít k nejrůznějším zauzlinám a paradoxním zvratům
(na př. 77). Výsledek je souvztažnost všech faktů, »nepřetržitá vzájemná souvislost« (13) a nejběžnější projev: »smazávání hranic« (176),
nezřetelná mez (183), přechod plynulý, bez podstatného předělu (132),
přechod bez obtíží (37), rozdíl nebo hranice nikoliv nepřekročitelné
(123, 132), předěl nikoliv ostrý (26). Mezi oběma krajními případy
bývá bohatá skupina odstínů (120), existují mezistupně a přechody
(123). A toto neustálé přesunování hranice, na níž se střetají protikladné síly, tvoří t. zv. dynamičnost strukturalistického výkladu.
Z toho všeho vyplývá, že Strukturalismus nepřistupuje ke skutečnostem přímo a bezprostředně, nýbrž že je vyvozuje jako průsečík abstraktních sil. Tak byl v krajní formulaci odvozen subjekt jako »bod, v kterém
se sbíhá a vzhledem ke kterému je uspořádána celá umělecká výstavba
díla« ( 1 9 ) , tak autor tvrdí, »že by dějiny každého z umění mohly být
popsány jako sled jeho přechodných styků s jinými uměními« (26). Důsledně klade tedy Mukařovský požadavek, aby Šaldova dráha byla »pojata jako výslednice napětí stále vznikajících a zanikajících mezi kritikem
a lidmi a díly« (292, sr. 305-6), a vykládá noetický princip strukturalistické vědy: »Teprve vzájemná souvztažnost dodává jednotlivým pojmům „smysl" přesahující pouhé obsahové vymezení« ( 1 4 ) . Strukturalista nezná archimedovského pevného bodu, nemá Descartovy jistoty,
pro něho »každý z pojmů je určován všemi ostatními i sám je navzájem
určuje, takže by mohl být jednoznačněji vymezen místem, které v dané
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pojmové soustavě zaujímá, než výčtem svého obsahu, který je - pokud
se s pojmem pracuje - v neustálé proměně« (tamtéž). Systém se takto
zbavuje jakékoliv pevné opory, trvá jen svou labilní, stále ztrácenou a
obnovovanou soudržností. Při tom je zajímavé, že badatel dospěl k dnešnímu noetickému stanovisku po delším vývoji. Původně vycházel z objektivity zvukových kvalit díla, jak sám upozorňuje, chápal na př. intonaci jako nutně předurčenou exspirací (209), kdežto nyní se intonace
a exspirace »navzájem vyvažují« (105). Vzájemnost, souvztažnost je,
znovu vidíme, universální formulí, uplatňovanou dnes na všechny jevy.
Estetika není myslitelná bez odpovědi na otázku, co je to krása. Odpověď Mukařovského zní přesně v duchu jeho soustavy: »...jazyková
krása, t. j. dokonalé vypracování estetické normy v celý systém a dokonalá shoda každého jednotlivého projevu se systémem norem takto
vypracovaných« ( 1 4 ) . Je to zřejmě klasicistické pojetí krásy, také dokonalost stylu chápe Mukařovský podle Buffona ryze intelektuálně
jako »rovnováhu všech funkcí a norem« (63). Je to ve shodě s jeho
vlastním ideálem vědy, podle něhož Strukturalismus je »zákonité domýšlení a rozvíjení výsledků již nabytých« (16) - s důrazem na slově
»zákonité«. Ovšem tak docela jednoduché to v dynamickém pojetí autorově být nemůže. Mukařovský nezapomíná na opačné chápání krásy
a stylu, na »druhé pojetí, které je v podstatě dědictvím romantického
individualismu«, které »vidí v tvaru jedinečné uspořádání všech složek
i částí díla«, podle něhož přináší »každé tvořící individuum tvar vlastní
neopakovatelný« (254, sr. 46-7). Tomuto romantickému pojetí vytýká
Mukařovský pozdní původ a »přílišné rozšíření obsahu i rozsahu« pojmu
krásy (54). A l e ani klasicistická »estetická dokonalost není konečný cíl
vývoje« (61, sr. 74), stroze se konstatuje, že »krása není stálým znakem
básnického slova« (79, sr. 114). Je to logické, sám rozpor klasicismu
a romantismu ukazuje, že »není jednotného ideálu jazykové krásy« (57),
estetik tedy »klade všechny vývojové proměny estetična do stejné úrovně« (58).
Tímto myšlenkovým procesem je krása zatlačena do pozadí a na její
místo nastupuje estetická hodnota, nastupuje proto, že lépe vyhovuje
noetickým požadavkům autorovým. V starší době polemicky dokazoval,
že »musíme počítat s relativností estetické hodnoty«, nebo jinými slovy
mluvil o »absolutní stupnici hodnot, která neexistuje« (233). Dnes se
řešení podává samo sebou, estetická hodnota »se jeví jako dialektická
syntesa obou pólů estetična«, totiž normovaného a nenormovaného (34,
sr. 74). Protiklad normovaného a nenormovaného estetična je založen
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na protikladu estetické normy a estetické funkce a nepochybně roste ze
zmíněného rozporu klasicistického a romantického chápání krásy. Abychom docenili dynamičnost takto dosaženého pojmu estetické hodnoty,
nutno si uvědomit, že estetická funkce již svou definicí je krajně proměnlivá a že není »ani jednotné, předem dané estetické normy« (57).
Je otázka, co si s takovým kriteriem počne člověk, který nemá odvahy,
aby pracoval s celou vrátkou soustavou pojmů »v neustálé proměně«.
Rozhodně však je termín »estetická hodnota« tak precisován, že není
možná záměna s historickým pojmem krásy a že nebylo ani třeba explicitního výroku, že »nemůže být básnická hodnota ztotožňována s „krásou" ve smyslu shody s normou« (74).
Pokusil jsem se vyložit co možná přesně základní myšlenkové tendence a intence knihy a nyní by měl přijít filosof, aby ocenil noetický
dosah knihy. Autor sám v úvodní stati volá po takovém přezkoušení:
»Neexistuje ovšem vůbec vědecký postup, který by nebyl vybudován na
filosofických předpokladech; jestliže některé vědecké směry odmítají
k těmto předpokladům přihlížet, zamítají tím toliko vědomou kontrolu
svých noetických základů« (14-5). Před časem naznačil Čyževský, jaké
samostatné místo zaujímá Mukařovský ve vývoji české filosofické myšlenky, a dnes po vydání Kapitol z české poetiky je naléhavé toto místo
vymezit důkladněji. Sám končím školometskou poznámkou o tiskových
chybách. Je jich poměrně dost, nejrušivější se čte na str. 66., kde stojí
»nenormované estetično« místo »normované estetično«.

VARIA
Renčův

„ M a r n o t r a t n ý syn" j a k o lidové

divadlo

Je radostné sledovat mocný zdvih, který prožíváme v dnešním českém divadle, a to
nejen v umění operním, ale také v Činohře, jejíž rozloha od Dostálovy inscenace Anťtgony k Frejkově Zimní pohádce a Zeyerove-Sukově pohádce Radúz a Mahulena je neobyčejná, a to jak pro režisérské básnění scénické, tak pro umění hereckých osobností i souboru. Je dvojnásob radostné, že se tato vlna obnoveného divadla připíná k Národnímu
divadlu, které v nejednom dřívějším období bývalo především scénou oficiální, kdežto
nyní se samo stává střediskem i ohniskem, jehož vír uchvacuje jak herce, tak v plné
míře též obecenstvo. A l e nelze nepozorovat s bolestí, že se toto velké dějství koná za
malé účasti současné původní dramatické tvorby, která se uskutečňuje jen na jeho okraji.
K d e je vina? Dramatická báseň se neuskuteční anketou - a přece nevěřím, že by tento
mocný zdvih našeho divadelnictví, který je plně představován Národním divadlem jako
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celkem, nevyvolal odezvu také v dramatické tvorbě, kdyby byla podněcována, vyvolávána,
očekávána.
Renčův »Marnotratný syn« byl jedno z nej zvláštnějších představení, jaké j ste mohli
v Praze vidět v poslední době. Bylo to vlastně představení ochotnické, které uskutečnil
písecký soubor, ale při tom bylo na hony vzdáleno jakémukoliv diletanství; hlavní role
vytvořili herci z profese. Uvedl je režisér Jiří Frejka, ale ne na jevišti, leč v hudební
síni Obecního domu. Byl to neobyčejně zajímavý pokus o lidové divadlo a při tom
dramatická báseň ve versích, jehož podstatou je rytmus přes to, že na posluchače útočí
především hojným rýmováním, které v neakustickém sále zanikalo. Napsal je mladý básník, který se po prvé hlásí jako dramatik, ale protože se představení konalo mimo sezonu, mělo malou a rozpačitou odezvu v divadelní kritice, která jinak přihlíží ke každé
filmové jalovince... Kolik protikladů při jediné liře, jaké zvláštní uvedení. Je proto
víc než naléhavé, abychom se vrátili po časovém odstupu k Renčově dramatické básni.
Autor ji komponoval na biblický příběh o marnotratném synu; místo staršího bratra
přibásnil však Miladu, která věrně setrvává při hospodáři, když syn odchází, a víc, ona
obléká jeho plášť, jako by se stávala strážkyní jeho vlastního poslání, které on opouští.
Václav Renč vložil všechen smysl své hry do bloudění marnotratného; není tu tedy konflikt, je to cesta v kruhu, všechen svár se děje v jeho nitru. Básník ho provází blouděním
a dává mu okoušeti lásky i zklamání, opojení i vystřízlivění, zoufalství i naděje. Je to
v podstatě podobenství... a každá scéna tu má dvojí smysl, jeden velice konkrétní,
smyslový, hmatatelný, druhý symbolický, alegorický. Hospodář v úvodní scéně je otec
a rolník, ale zároveň vladař i soudce, zároveň ten, z jehož vůle počíná se čas i život.
Také časový rozměr má tu takovou platnost, od masopustu k době postní, k pouťové
maškarádě a zas k svatebnímu veselí v masopustním Čase - opět se tu vracíme k pocitu bloudění v časovém rámci, který smrtelník nepřekročí. Též postava marnotratného
syna, postava naprosto ústřední, má tuto alegorickou platnost, a přece obsah jejího vnitřního života je plný: je to zosobněný lidský neklid, zhmotněné nespočinutí, zpředmětněné
,hledačství, jehož příčiny jsou metafysické.
Václav Renč se tedy ani zdaleka nespokojil, že by sáhl k podobenství jen pro příběh. Vzdal se sice syna, který by vyčítal hospodáři slavnost při návratu - a tím velmi
oslabil dramatické rozvržení postav - ale zachoval platnost podobenství a nechal je prostoupit celou svou jevištní básní. Nese to však s sebou též nebezpečí. Osoby, které potkává marnotratný na své pouti, jsou jeho vlastní zhmotněné představy, žádosti, svody jeho
neukojené mysli. Helena představuje jeho neukojenost smyslovou, vír tělesnosti a též
její zoufalství a její hořkost. T u se záměr básníkův zdařil cele a beze zbytku. A l e Hýřil
a Šejdíř, kteří jsou téhož rodu, odhalují úskalí, které v sobě nese toto pojetí. Nejsou
živí, ba ani životní; nevrhají stín; a protože je tu režisér svěřil představitelům ochotnickým, kteří jim nedali, co jim měli dát, Hýřil i Šejdíř připadali spíše jako strašáci,
kteří jen plaší ctnost. Je velmi nesnadné soudit podle pražského představení, jako vůbec
o celé hře bez autentického textu, a přece je, tuším, i tak patrné, že oni představují spíš
protiklad a zároveň dějově podněcovatele. Nemohou potom ani naznačit démoničnost
zla, satanství niter zavržených, jak by dovedli vetknout hrůzu v lidské srdce! Byli takřka
utvořeni ze žebra marnotratného. A odhalují všechny stíny takového jevištního podobenství. Jeho obsahem nejsou skutečné vášně, v jejichž sevření by byly drceny autorovy po-
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stavy právě tak jako divák, to bloudění jinochovo nevyvolává nikde pocit, že se deje nad
propastmi, jejichž démonické víry ho jižjiž strhávají k sobě, on svá zastavení spis okouší,
než prožívá. Mluví-li se tu o utrpení, o zoufalství, vzbuzuje to zvídavost, ne však mrazení nebo smích. Je-li tu hoře, je to hoře z rozumu; a to platí nejenom o Marnotratném
synu, ale též o autorovi a o jeho celém básnickém i lidském naturelu.
Bloudění marnotratného syna začíná se ve scéně s Masopustem. T u použil RenČ
středověké látky o hádání Masopusta s Postem a dal jí vyšší platnost skladebnou. Mezi
masopustním rejem a postní obřadností se pohybuje syn, který odchází s Helenou. Ale
již v druhém obraze vstává s velkým neklidem v srdci od krčemního stolu, Štván výčitkami, ale zároveň obluzován světem - a v třetím obraze se ocitá s Helenou v pouťovém
mumraji a přijímá roli mastičkářova pomocníka. T u jistě vrcholí taneční, rytmická rozpoutanost scénická, kterou Jiří Frejka dovedl rozehrát s píseckými ochotníky do čisté
divadelnosti. Frejka tu chápe umění dramatické v jeho podstatě jako umění musické, které
vychází z rytmu a k němu se vrací. Jako v prvním, tak v tomto třetím obraze a potom
ještě v pátém rozehrál celou scénu tanečním pohybem (ve třetím obraze to byl tuším
rytmus sousedské), každá dvojice, každý pohyb, každé rozvlnění skupin bylo jím sevřeno
i rozpoutáno, o to právě jde, sevřít všechen jevištní projev do formy, z ní potom vstane
s velkou i harmonickou volností. V jeho režii převládala čistá divadelnost, která dala hře
pravou atmosféru, třeba ji nemohl pro technické překážky provést v prostředí bližším
jeho píseckým ochotníkům.
A l e rozpoutat scénickou feerii neznamená ještě udělat divadlo. Renč jistě projevil
ruku neobyčejně Šťastnou, když tu použil motivu staročeského Mastičkáře - to není
slabost, naopak, vědomí souvislosti, jistota v nalézání divadelních prvků, jimiž vládni
dramatik - Renč tu rozvinul celé kaskády zvonivých rýmů i celý vějíř vedlejších dějství, jen nadhozených, které by duchu méně skladebnému stačily k ctižádosti (a u nás
i k slávě) : ale co marnotratný syn, co jeho vnitřní dějství, co bloudění, jehož pocit syna
neopouští a které ani za této komedie nepozbývá naléhavosti? A když tento divákův pocit
dostupuje vrcholu, nechává Renč mastičkáře mastičkářem a dává rozeznít synovu neukojenost, zoufalství marnotratného, to bloudění, které v něm tkví, dokud nespočine. T o je
zkouška pravosti, toto nalézání náležitých poměrností, tato citlivost k vlastnímu obsahu,
jenž tkví v lidské duši.
Čtvrtý obraz přináší marnotratnému zkušenost smrti. Znám Renčovu hru z několikáté reprisy a nemohu posoudit, které dramaturgické Škrty nebo jiné zásahy (na př. též
ohled k délce představení) určily konečnou podobu představení a tím pro nás také tekstu,
aspoň do té doby, než vyjde knižně v nezkráceném znění. A l e ať tak nebo onak, právě
toto kusé dějství - a ono především - zdůrazňuje to, co jsme již nazvali jako hoře
z rozumu. T a smrt tu vyplynula ne z nitra jinochova, pouze z chladné, rozumové úvahy
autorovy. I hlediště, které je jedním ze spolutvůrců divadelního účinu, zůstává chladné,
jen zvídavost mu tají dech, je to stále jen smrt hraná, přivolaná, divadelní, bez zběsilosti
vášně, která vede vražedníka, bez krutosti i majestátu, jež provází násilnou smrt. Tušíme tu jen náznak autorova záměru ve zvířecím tanci, podle té nápovědi půjde tu jisté
o smrt viděnou bez sentimentality, obnaženou do obludnosti - bez ní není života, takový konec je jeho nedělitelnou součástí. Snažíme-li se postihnout vlastní jádro básnického projevu Renčova, ani v nej menším bychom se neodvážili tvrdit, že divadlo je jen
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a jen vášeň. T o je až drama shakespearovské. Účast rozumu, pitvající chladnosti, skladebné záměrnosti, spoluherectví lidského mumraje náležejí k samé podstatě dramatické
tvorby, a to již od divadla antického, které dávalo takovou úlohu neosobnímu chóru.
Lidové divadlo! T o byl autorův záměr, k tomu tedy nutno přihlížet zvláště. Nuže,
pokud rozumíme lidovostí operety a takové zboží divadelní, které k němu má jen krůček; pokud hledáme lidovost v jalovosti, nepoctivosti, podplatnosti »lidových« filmů,
ženských a to se rozumí i všelijakých mužských románů na pokračování i bez nich •
potud Marnotratný syn není lidové divadlo. Takovou »lidovost« nikdy nehledejme u Renče; jeho Marnotratný syn je lidové divadlo v pravém, nezneuctěném smyslu slova. Proč?
Autor volil látku obecně přístupnou; použil středověkých motivů, které byly lidové již
svým původem; vložil do své hry obecně lidský smysl morální, který zasahuje každého
diváka; dějství jeho hry jsou rušná, barvitá, bez nemírného psychologisování. Další provedení jeho Marnotratného syna v jiném prostředí (a že k nim dojde, o tom nepochybuji), dokáží tuto pravou lidovost, která neleží ani v sentimentalitě, ani ve vulgárnosti,
které je však stejně na hony vzdálena každá lidovýchova, jak ji známe, z toho jednoduchého důvodu, že ta se spokojuje nejnudnějším a nejprázdnějším obČánkovstvím, které se
štítí ducha.
Představení »Marnotratného syna« se dělo mimo jeviště, napolo s ochotníky, bylo to
nej zvláštnější představení, jaké jste mohli v Praze za poslední doby vidět; a nej zajímavější, pokud myslíme na českou tvorbu. Naznačuje cestu, kudy se lze dostat z nížin rozličných her, které nemají jiný smysl než vyplnit jeden večer divadelní mašinerie: a ta je
mrtva i přes svou nádhernost, dokud její prostory neosvítí slovo básníkovo.
František

Italská

Křelina.

próza

Benedetto Croce vytkl kdysi dnešní italské literatuře přemíru zženštilosti. Mínil tím
ono samolibé kochání se v osobních zážitcích a citečcích. A jiný veliký kritik, Attilio
Momigliano vidí posledního velikého básníka italského v Giosue Carduccim, pro jeho
schopnost mužné, nadosobní, klasické monumentality. A Giovanni Papini přímo upírá
italskému

ingeniu

schopnost epické tvorby, přiznávaje mu především talent

lyrický.

Vedlo by nás příliš daleko, kdybychom chtěli sledovat všecky zdroje zpsychologičtění
a zlyričtění italské prózy posledních desítiletí. Vedle působení moderních směrů v cizích
literaturách

je tu jistě i vliv estetické teorie Croceho, vylučující z literárního díla

konstrukce volní a myšlenkové, i vliv jeho napodobí tele Renata Serry, jež nepochopením vedly k vzniku t. zv. fragmentu svéživotopisného nebo estétského fragmentu novoklasicistického, k slohové destilaci kaligrafů, zvané »prosa d'arte«, na rozdíl od plnokrevné románové epiky, jež se nerozpakuje do své osnovy pojmouti vedle čisté poesie
i dokumentární strukturu, ne zcela umělecky sublimovanou. Ctižádostí dnešních italských
spisovatelů je ovsem vytvořiti román, a to fašistický román. Giovanni Titta-Rosa vyjádřil tuto touhu dokonce v programním essayi »Invito al romanzo« (»Vyzvání k románu«). Sledujeme-li však dnešní italskou prózu, docházíme k podobnému závěru jako
v své loňské kronice (sr. Kritický měsíčník III, 7 ) , že dnešní italská próza se jen
namáhavě odpoutává od autobiografismu a lyrismu a že i umělecky významné italské
romány působí především svými hodnotami psychologickými a lyrickými.
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Jednou z nej krásnějších italských knih zůstane jistě kronika dětských a jinošských
vzpomínek florentského vypravěče Bruna Cicognanibo

Veta

inspirovaná v titulu i v kultu vzpomínky jako hlavního

favolosa

(Mythický věk),

zdroje poesie

Leopardiho

pojetím dětství jako věku báje. Kniha má význam též literárně historický, neboť matka
básníkova

Giulia

Nencioni

je známa svými vztahy

k mladému Carduccimu a jeho

přátelům, zejména T . Garganimu, a jeho strýc Enrico Nencioni, jehož skvělý portrét
neukázněného romantika v protikladu ke klasické mužnosti svého otce zde autor črtá,
byl rovněž přítelem Carducciho a inspirátorem D'Annunziovým. Sugestivními barvami
pastelovými evokuje básník mizející kouzlo staré Florencie a zasvěceným zrakem meditativním odhaluje skryté půvaby toskánské krajiny. Některé
radostí věčného mládí nebo virtuosním

stránky okouzlují

zářící

podáním některých portrétů, celková

stavba

knihy je však místy rozbita realismem příliš fotografickým a dokumentární rozvláčností
některých dopisů v egocentrickém opojení jakýmsi rodinným a rodovým narcisovstvím.
Marino Moretti

roztřídil svou knihu autobiografických próz Pane in desco

(Chléb

na stole) do čtyř kapitol. N e j bezprostřednější je část čtvrtá, kde při vší slohové suchosti
cítíŠ spodní tón lyrismu, okouzlení vzpomínkou na rodiče a na rodné Cesenatico, na uzavřenost otce, těžce se blížícího v své těžkopádné prostotě literárnímu zaměstnání synovu,
a na jemnou matku, inspirující svou chápající přítomností musu synovu, na autorovy
neúspěšné divadelní pokusy a zejména na smutek i radost z návratu do rodného »Dolcepaese<o V

črtě »Non so dove« (Nevím, kde)

líčí básník své úsilí o únik z vězení

tradice tím, že prodá svůj dům po otcích i s nábytkem a knihami.
V těchto črtách proniká jemný humor a skrytý symbolismus, je však prost jisté
literárnosti a strojenosti výrazu, pronikající zejména v cyklu z ciziny a dokumentující
autorovu neschopnost splynouti s cizím prostředím. Přes autorovo vyznání návratu k výrazové prostotě, v četných prózách, ostatně hluboce lidských a duchaplně humorných,
nelze poznati, zdali jejich autobiografismus je skutečný, či jde-li jen o literární klišé,
skutečný zážitek jen předstírající. T o je tvůrčí metoda i jiných italských prozaiků.
N a rozdíl od románu »L'uomo ě forte« i od povídkové knihy »Incontri ďamore«,
v nichž

psychologická

introspekce

dosáhla

výrazu

moderního,

je

Itinerario

italiano

(Italský cestopis) Corrada Alvara spíše chladně analytickým komentářem italských krajin a lidí, při Čemž i svéživotopisný zážitek úvodní prózy je objektivisován v racionální
řeč intelektuální prózy, jak ji požadují některé teorie. Jsou to hluboké postřehy o zlidštění římské přírody, připomínající Šaldův názor na italskou krajinu, o povaze neapolského umění a lidství, o mystickém tajemství cremonské hudby, o duši kraje abbruzzského atd., a ve všech těchto prózách převládá kritický rozbor nad citovou synthesí.
Typ

realismu reflexivního, asi jako v knize staršího data, v Mussoliniho »Vita di

Arnaldo«

(Život bratra Arnalda), v níž však zdánlivě tvrdý, avšak koncisně soustře-

děný realismus jako by byl obklopen svátečním tichem ducha aktivního, pohříženého
v kontemplaci rodinných vzpomínek.
Giovanni Papini v prózách »Figure umane« (Lidské postavy) projevil vůli k tvůrčí
objektivitě formou lidských portrétů, zachycených v ovzduší staré Florencie, toskánského venkova a horských samot. Přes patrné úsilí autorovo zkrotit ironii a skepsi relativisty, probleskující v mozku hledače absolutna, číhá stále za lidskými postavami kritický intelekt, rušící spontánnost inspirace a lidskou bezprostřednost postav. Nejlépe
se poddáváme kouzlu prostředí i lidské postavy v klasické črtě »II gobbo Mela« (Hrbáč
Mela) s motivem tragikomické lásky odstrčeného hrbáčka k životu a hudbě, v elegii
»L'amico felice«
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(Šťastný

přítel), v krásném, téměř legendárním vánočním

příběhu

»II sogno di Celenia« (Sen Celenin) a v psychologickém rozboru přírodního pantheismu
a v kritickém komentáři k němu »La mangiatrice di viole« (PojídaČka fialek). Tato
vůle k objektivitě se jeví v uměleckém klasicismu, v přesnosti metafor a v ukázněnosti
a souměrnosti period. V celku stojí tato kniha Papiniho na rozhraní mezi Čistou epikou
a lyrickým subjektivismem. Čistě subjektivní je Papiniho nejnovější kniha kritických
essayů »La corona d'argento« (Stříbrný věnec), polemisující s technickou civilisací a
s mozkovostí v literatuře ve prospěch umění zlidstěného.
Oscilací mezi subjektivním fragmentem a úsilím o epickou objektivitu vyznačuje
se i povídková kniha »Felicitä do po la noia« (Štěstí po nudě), kterou napsal podrobný
kronikář válečných zážitků Giovanni

Comisso.

Také v titulní povídce této knihy za-

chycuje autor spleen válečné generace, která v poslední válce zažila vrcholné dobrodružství a nyní se jen stěží smiřuje s Šedí nehrdinského, všedního života, dokud se
nezrodí jakýmsi zázračným tajemstvím nová životní radost, jež zaplaší touhu po minulosti. Tato povídka je též příznačná pro nepříliš originální tvůrčí metodu Comissovu:
beztvará, naturalistická »tranche de vie« s opticky přesným pozorováním skutečnosti je
psychologicky prohloubena kultem vzpomínky v podstatě proustovským a podrobnou
sebeanalysou. Několik čísel je přesnou fotografií prostředí, jiná, zejména dannunziovská směs naturalismu a mysticismu »La sagra delle indemoniate« (Pout šílených žen),
mají značný náběh k epice, neschází ani humor značného psychologického zoru, převládá však svéživotopisný fragment s přírodním lyrismem a kosmickou melancholií.
Značného významu uměleckého i dokumentárního dosáhl Ercole Patti v drobných
črtách ze života římského, hlavně Šlechtického »Quartiert alti« (Vznešené Čtvrti). Jsou
to obrázky v podstatě tecchiovské, bez Tecchiho náznaků propastně

psychologických

a bez jeho epického pozadí, tedy zase fragment, vyjadřující melancholii prostředí nebo
smutek prchajícího mládí, notu sociální nebo skrytou satiru lidských slabostí, zejména
lidské přetvářky, a připomínající svým vtipným úsilím o zachycení karakteru K . Čapka
(bez jeho optimismu, avšak s jeho humorem). Živý jazyk s římskými nářeČními obraty
přiléhá slohově k námětu.
Oblíbený humorista Arnaldo
queste ma pero

meditace o významu
v níž brio

Fraccaroli vydal úspěšnou knihu novel Matte

anche

(Bláznivé též tyto, avšak přece), z nichž stojí nejvýše psychologická
ženské módy jako výrazu neklidu a dynamismu dnešní

humoristovo

není pokaženo

mravní

tendencí,

»Colloquio

con i

doby,
capelli

bianchi« (Rozhovor s bílými vlasy) - téma samo se stýká námětově s jednou prózou
Leopardiho - a rozmarný deník vdavek chtivé dívky v mořských lázních »Diario di
Susanna ai bagni« (Deník Zuzany v lázních). I v ostatních prózách převládá meditace
o životě a lidech, jež ve spětí s humorným pedagogismem stává se druhdy jakýmsi
katechismem laické morálky, jiné prózy, zejména pokusy o zmoderniso vanou detektivní
novelu, trpí násilným verbalismem. Ani Fraccaroli nezůstal ušetřen vlivu Pirandellova
rozlišování mezi

skutečností a zdáním, kruté upřímnosti a konvenční

lži, na nichž

osnuje své břitké glosy o životě a společnosti.
Pro úplnost uvedeme i nej typičtější knihy jiných dvou humoristů, aČ nejde tentokráte o

knihy

data

nejnovejšího. Převládá-li

u Fraccaroliho

prvek epický, skutečná novela, je Cantilena all'angolo
silnice)

od Achille

Campanileho

přes meditativní

živel

della strada (Kantiléna na rohu

vzorem humoru meditativního,

dosahujícího místy

přes žurnalistický původ některých próz značné filosofické hloubky. Myslitelské útržky
.jeho humoru, zastřeného v kontemplaci životního a kosmického dění smutkem melancholie, připomínají Leopardiho a Pirandella (pluralita lidských niter). Campanile se ne-

Řád VII. 32.
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vyhýbá ani nej vznešenějším tématům života a smrti se společenstvím živých i mrtvých
a dosahuje vtipné konkrétnosti v lícení života společenského zejména v obrázku »Ricevimento di nozze in una famiglia borghesuccia« (Svatební recepce v měšťanské rodině).
Typem humoristického reportera bez podkladu ideového je Paolo Monelli,

popu-

lární svou knihou válečných kronik »Le scarpe al sole«. Své cestovní reportáže sebral
v několik knih, z nichž je nej populárnější Questo

mestieraccio

(Zpropadené řemeslo).

Jeho ironický a skeptický realismus libující si v podrobnostech popisů a statistik zbavuje rád kouzla iluse, na př. v prózách z kraje Tartarinova nebo Foscolova. Sám Monelli uznává, že jeho črty mají význam jen dokumentární, zejména v reportážích o národnostních a psychologických poměrech Italů usedlých v cizině.
Nakonec tři romány, z nichž vsak jen prvnímu dostalo se uměleckého posvěcení.
II deserto dei Tartari

(Poušť Tatarů), již třetí kniha Dina Buzzatiho,

je román Še-

dého, mechanického životního toku, který abulií hrdinovou i jiných postav je možná
odleskem literárního ovzduší próz Moraviových. Poručík Giovanni Drogo prožije na
odlehlé pevnosti třicet roků, doufaje stále se svými druhy, že »poušť Tatarů« se stane
bojištěm, jež ho proslaví, ale v okamžiku, kdy po třicetiletém čekání dochází vskutku
k nepřátelskému útoku, těžce nemocný Drogo je poslán pryč, aby nepřekážel, a žije
již jen v očekávání vítězství nad smrtí. Tato touha po zhrdinstění života, toto očekávání zázraku mají nádech symbolický. D o této monothematické lyrické osnovy je zasazena trocha sporého

líčení přírody

a několik tragických

motivů smrti

nehrdinské

i stylisovaně heroické i oklamání Drogová s jeho pozvolným umíráním: tento román
je v podstatě epicko-lyrická báseň hrdinské touhy.
Marto Réfolo napsal román Primo sangue (První krev), populární v Itaiii pro svůj
námět: líčení mravního a politického rozkladu poválečné Itálie a založení bojových
svazů. Smrt studenta Beltramettiho, »primo sangue«, zastřeleného za komunistické manifestace, má zde význam symbolické apotheosy. Právě však tato vlastenecká tendence,
projevující se i rozvláčnými tirádami, dále symbolický nádech, jenž z četných osob činí
nevýrazné

abstrakce,

a tendenčně přepiaté

podání poválečné

mravní

zkázy

přispěly

k tomu, že celkový umělecký dojem je matný. Slohová modernost a módnost románu
je patrna v kultu vzpomínky i v úsilí o vzkříšení minulosti, v níž pirandellovský člověk
umírá a rodí se každého dne, i v unanimistickém hnětení spíše davové duše nežli duše
hrdinovy.
Akademik Lucio D'Ambra

je vedle Salvatora Gotty a umělecky výše stojícího Vir-

gilia Brocchiho příkladem romanopisce, jehož knihy vycházejí v statisícovém nákladu,
ač vlastně je dosti těžko učiniti je předmětem vážné kritiky. La guardia del
(Stráž

nebes)

je román

letce, avšak srovnáme-li jej na př. s Kesselovým

cielo

románem

»L'Equipage«, vynikne tím více jeho umělecká mělkost. Ústřední psychologický problém
je zajímavý: žena zmítaná pudově nevyhraněnou láskou k dvěma hrdinům nebe, z nichž
první, Filippo Astalli, je disciplinovaný voják, podřizující osobní blaho zájmům celku,
kdežto

druhý,

Bruno

Ognissanti,

legální

uchvatitel

milostného

Štěstí Alby-Rosy,

teprve stykem se smrtí a s životní bolestí probíjí od individualistického

se

mravního

anarchismu k prohloubenému pojetí hrdinství. Avšak tato psychologická osnova je rozrušena častým řečněním o hrdinství a také v celkovém rámci románu, líčícím události od
B,albova triumfálního okružního letu až k zásahu vlašského letectva v Habeši a ve Španělích, nedovedl se autor odpoutati od dokumentu Čerpaného ostatně z druhé ruky k sub li-
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maci opravdového uměleckého díla. Komposice románu je primitivní, nahrazující zhusta
osudovou nutnost událostí a karakterů pouhou náhodou. Dikce románu je mnohomluvná, daleka přední ctnosti dobrého romanopisce: komposiční ukázněnosti.
Josef

Bukáček

K N I H Y A UMĚNÍ
Dva romány mladých
Druhý román Miroslava Hanuše
prozaika

(Pavel

prozaiků

a Gertrud a, u V . Petra v Praze,

1941),

vynikajícího nad své vrstevníky, usilující o postižení a zpodobení dnešního

»mladého« pocitu života a nového životního vyznání, neobvykle pevnou

zkušeností,

uzrálou protrpěním, nese podtitul »milostný román«. Toto označení zazní sice na první
poslech poněkud banálně, u Hanuše však význam těchto slov je opravdu plný a váží v Hanušově románě jde o věci daleko vážnější, než by se jen tak z dosti otřelého slova
»milostný« dalo soudit.
Zde však již, zdá se nám, připadáme na sám hluboký tvůrci záměr Hanušův. Jím
jest: při naprostém setrvání v půdě života, při naprosté věrnosti původním, autentickým
danostem

života

tvořit

románová podobenství

mravní

krásy, mravní

ideality,

která,

budována jako obraz víry, usiluje ustavičně vtělovat se v život zpět. V ten život, z něhož
jako ze svého nesčíslného možnostního předobrazu vzešla, a skrze nějž jen zase může
mít vůbec svůj platný smysl. Prostě: idealita v románě Hanušově není maximalisticky
náročnou, úzkostlivě aristokratickou, svévolně odtažitou nadstavbou, která uhýbá zkalenému proudu života a pěstuje si přeindividualisované zdání čistého, »pravdivého« světa
vlastního, idealita Hanušova roste věrně z přirozené, jaksi pospolité půdy, s níž je
v neustálém živném styku. U Hanuše to není štítivý aristokratismus pocitů, který přímo
fantomaticky štve k absurdnímu, bludnému analytismu, úmornému destilování a sebetrýznění, kde ono počínání, ona vášeň nahé pravdivosti, jsou vlastně pasivně destruktivní, jsou výrazem jisté chtěné slabosti, obracené jen subjektivistickým

ohrazováním

se v sobě samém v individualistní zdání síly a vůle.
Hanušova idealita touží ustavičně po svém uskutečnění, nechce si stačiti sama pro
sebe, musí zíti,

a to přímým utvářením skutečné, zcela zblízka zakoušené látky života

k svému podobenství. Hanuš si ukládá - ze své hluboké potřeby víry, jen životem
samým živené - úsilí,

úsilí očistné, poznávací a utvářecí, úsilí, skrze něž pevně a bez-

prostředně spíná svou idealitu mravní s reálnou empirií. Život člověka, všechno jeho
počínání a myšlení musí míti smysl, to je Hanušův postulát, který on sám usiluje plniti.
Toto úsilí, má-li být opravdu krystalisačním středem ve velké beztvaré indiferentnosti
života jen samého o sobě, života jen animálního, beznadějně tristního a náhodného, musí
míti "smysl kladný, vpravdě duchovní, to jest musí pořádati, stavěti. Jen tímto úsilím, jež
jest tvorbou v nejširším a pravém smyslu, může člověk uniknouti rozkladnosti a ochromení každého positivismu, v němž nemůže být tvůrčí síly a v němž Člověk nemůže žít
svůj život bez tíživé sklíčenosti a úzkostné pustoty. Ovsem, člověk-duch... člověk-živočich
se spokojí. Jako každému člověku tvůrčímu jde Hanušovi o prvé.
Cílem onoho úsilí, třebas nedosahovaným zcela, jest poznání vyšší jistoty, dobyté
na životě, a hlavně přesvědčenost, z tohoto poznání plynoucí - rád života, víra. HanuŠ
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upíná svůj tvůrčí zájem na to nejcennější v člověku, na to, Čím přerůstá sám sebe, Čím
vyniká nad všecku svou určenost jen biologickou, slovem na to, co je v Člověku velikého, nepodrobeného, vítězícího, absolutního, nekonečného ve vsí jeho konečnosti tvora
lidského.
A tak v »milostném románě« Pavel a Gertruda položil si Hanuš za cíl zpodobiti
cit, který, třebas je tak obecný a tak vystavený zbanalisování, přece zůstává nej silnějším
a nejdrahocennějším v člověku, zpodobit jej očištěný, jako idei příběhem promítnutou
na konkrétní půdu života. HanuŠ má ten vzácný dar opravdového básníka, že vše, co
pojal v svůj prožitek, se jím nějak zušlechťuje, pročišťuje a zároveň umocňuje, posvěcuje v novou, ideální skutečnost básnickou. U Hanuše není fádní všednosti, vše je v jakémsi krásném, jasném, radostném i zase bolestném napětí, je to intensivní plnost života; a tato intensita, již u Hanuše pociťujeme jako nejúČinnější splnění vděčnosti za
odpovědné přijímaný dar života, za osud, za úděl, nechť je jakýkoli, tato intensita je
ovšem odrazem velké vůle v podstatě tvůrčí, pramenící v člověku samém, v jeho lásce
k osudu, jíž usiluje posléze zaplniti celý svůj svět.
Hanušovi je přímo potřebno usilování o dokonalost, jeho hluboké, opravdové a
charakterní svědomí postuluje závaznost vyššího řádu hodnot, a nutnost, aby člověk neustále ony hodnoty sám tvořil a je sám na sobě osvědčoval, ta nutnost bojovného, zaČasté bolestně hrdinského hledání jest Hanušovi

samozřejmým příkazem lidské

uro-

zenosti.
V

románě Pavel a Gertruda je Pavel mladým člověkem, poznamenaným

uroze-

ností původu - věří, že podstata lásky nemůže být omezena jen na milovnou harmonii
těl, že láska je pathos zasahující Člověka celého, že zejména otvírá jeho duši a Činí ji
vnímavou pro závratnou, oslnivou předtuchu věčného domova všeho bytí, pro pocit
vzdání všeho pomíjejícího, sebe sama v nekončící, Širé trvání. Láskou že se uskutečňuje
jakýsi výboj mezi dvěma bolestně vzdálenými póly lidského bytí, konečností a nekonečností. Pavel si může oveřiti sílu tohoto svého vyznání, jehož se nemůže vzdát, jímž trpí.
Jest mu dáno milovat ženu o osm let starší než je sám. Pavel tuto okolnost přímo vítá
jako zkuŠebný předpoklad opravdovosti své lásky. Sám se pak ještě v proměnlivosti a pomíjej ícnosti svého života mýlí o vyšší závaznosti své lásky, ve vanu smrti ji však znovu
poznává jako svůj jediný, nezaměnitelný osud. A

stejně i ovdovělá Gertruda přijme

závaznost absolutna lásky - nezrušitelnost své zaslíbené věrnosti.
V Miroslavu Hanušovi vystoupil romanopisec především nového ethosu, nové vůle
po opravdovosti a po pevném založení hodnot v řádu mravním. Proto jsme také zde
přihlédli více k Hanušově idei, jež celou románovou koncepci zakládá, než k umělecké
formě. Hanušova próza nejeví úsilnosti v své funkci estetické, nikterak, se nesnaží
o okázalost autonomně stylovou. Výraz Hanušův má převážně funkci pokud možno
věrné a úplné výpovědi - formulace myšlenky, názoru, citu. A l e i tak má tato epika
jakousi vyšší krásu, spočívající ovšem ne tak v zevních jednotlivostech, jako ve vnitřní
forme celku. Je to krása pravdivosti a opravdovosti, z nichž je vážena každá Hanušova
věta. Hanušova snaha býti co nejvíce věren pravdě životné je patrná již z toho, nakolik
přímo přejímá do svého románu autentická fakta svých psychických zkušeností. Při druhém románu Hanušově lze opakovat, co jsme konstatovali při prvém. Nikoli snad znalost autorových osobních dat, nýbrž zcela zvláštní, přesvědčeně, hluboce prožitý poměr
k předmětu románu, důvěrné jeho proniknutí a nepochybná láska k němu opravňují
nás říci, že i Pavel a Gertruda jsou v své původní a nej cennější podstatě románem svéživotopisným. A vskutku nejvíce moci přesvědčující mají ty části, kde autor přetváří
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k umělecké podobě své vlastní zážitky. T o je zvláště první část románu, Prolog, kde si
Hanuš mohl počínati tím jistěji, čím více se mohl opírati o procítěnou i promyšlenou
zkušenost. I zde je však znát, že vlastní románová fabule, v části druhé, Epilogu, je
druhotným dílem konstrukce - opakuje se zde schema »manželského trojúhelníku«, ač
zde HanuŠ již organičtěji motivoval než v práci první. Uměleckou závadou, Hanušovu
založení a tvůrčímu záměru ovšem přiměřenou, jest, že mnohde podkládá svým postavám dialog poněkud již thesovitý, deklamátorský, přespříliš rozpřádaný.
Srovnáním s románem Hanušovým vystoupí jasněji závažné a podstatné
románu jiného příslušníka mladé generace, Zdeňka

Urbánka

(Příběh

slabiny

bledého

Domi-

nika, Novina, Praha 1941). Soudím, že je to práce předčasná, nezralá, že je to román,
který nepřesvědčuje o tom, že musil či měl být vskutku napsán. Především těžko zde
mluvit o komposici opravdu románové - Příběh bledého Dominika je více méně skloubená řada episod, které nedávají ani jen poněkud výrazný a souvislý obrys celku. Autorovi se nezdařilo spojiti rozběhlé ojedinělé příhody ani alespoň postavou bledého Dominika, jich všech účastnou. Neboť

tento pochybený hrdina je sám ztělesněný

desorganisace, bezvolnosti, vrtkavosti, pasivity.

Povaha

tohoto

svévolně

princip

nachořelého

aristokrata (právě ta ustavičná jakási schválnost, pathetická okázalost a přepjatá úsilnost ve všem jeho počínání zbavuje nás důvěry v jeho hodnoty skutečné, nikoli jen
slovně, jaksi negativně projevované), tato povaha by zasluhovala zvláštního výstražného
rozboru. Není to typ životný, jako ostatně žádná z postav Urbánkova románu. Jsou to
zde odvozené, příliš literárně střižené osoby podivné exklusivní povahy, pouhé bezkrevné figuríny, v jejichž citech, jednání i mluvě je stále cosi nepřirozeného, křečovitého, abnormálního. Jejich pathos je začasté jen strojený, kašírovaný; jsou to jacísi
herci bez vlastní tváře, dirigovaní nějak ztrnule autorovou nikoli životodárnou rukou.
Stran samotného bledého jinocha Dominika - je třeba nedati se mýliti jeho odvoláváním
se na boj o niternou čistotu, o úplné poznání pravdy a o víru, jichž si nutno vydobývat
na okolním světě, zamořeném konvencí, přetvářkou a lží. T í m se naprosto nedotýkáme
věci samé, úsilí po duchovním vzestupu - jde však o to, aby se zde nevydávala za
opravdovost, za skutečné hledání, jež vskutku pro život nalézat chce, pouhá slabost,
přecitlivělá (a přesycená) dráždivost, žádající si zvláště pronikavých vzruchů. Aby nejvážnější věci života nebyly zde propůjčeny k nezávazné, esteticky vzrušivé, samoúčelným,
planým uspokojením naplňující - hře s metafysikou. Jak snadno právě to, co chce být
upřímnost, otevřenost sama, se může zvrtnout v nepřiznané, snad i neuvědomělé pokrytectví !
Urbánek jest suverénně nad svými pocity, skoro by se chtělo říci, že je dovede
záměrně a rozumově usmerňovati; to však právě je podstatná chyba, protože »zpracované« city ztrácejí svou pravdivou původnost

a všelijak usilovně ždímány zůstávají

nakonec skvělým, úctyhodným Šatem - ale bez těla.
Takové citové »ideologie« je Příběh bledého Dominika pln. Každý pocit tu musí
být jaksi vyložen, zdůvodněn a komentován, a Urbánek, snaže se při tom o sevřenou
a výraznou stručnost, co chvíli zabředá do jakési

úporně

popisné

psychologie vyš-

šího slohu.
Urbánka nejlépe prozrazuje jeho styl. Snad se dá povšechně charakterisovati jako
upjatý.

Úpornost Urbánkova formujícího intelektu se dá vycítiti téměř z každé věty.

Tento styl ovsem, milující tvrdě, čistě raženou větu, není schopen pravé funkce vypravěčské. Uchyluje se nejraději k způsobu deníkových zápisků, a vůbec ke glosujícímu
utváření předmětu.
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T a »upjatost« se jeví i v samotném dějovém ústrojenství jednotlivých příběhů románu. Mnohé je zde jen jaksi křečovitě nadhozeno, zkomoleno, deformováno, skutečnost přímého smyslového názoru jako by byla zásadně opomíjena. S tím souvisí i záliba ve výstřednosti enervujících zážitků - tak na př. scény trapných společenských skandálků s políčkováním se u Urbánka opakují.
Urbánka, umělce pravého a nadaného, čeká ještě práce na vnitřním vývoji, vedoucím k pochopení pravého smyslu života a s tím spolu vsí tvorby, i básnické. Zejména zkušeno st měla by mu být pomocnicí v jeho nutnosti, vymaniti se z oné »upjatosti«, z jakéhosi bludného, narcisovitého zajetí v sobě samém. Jen bude-li z hloubi
vymýcena dominikovská pyšná pasivita, uvolní se v Urbánkovi pravá, v podstatě pokorná síla tvůrčí.

Úspěšný román Eduarda

Jaroslav

Červinka

Basse

Cirkus Humberto, Fr. Borový, Praha 1941.
Stále znova si uvědomujeme, že moderní román se odklání od formalismu a stylového experimentátorství a tíhne k tomu, co je pravou oblastí epiky: k dějovosti, k prostému, až kronikářskému rytmu vypravěčskému. Látka před formou. Je to do jisté míry krok
zpět k realismu. A l e především se zdá, že bez spolehlivého realistického zvládnutí látky
nemá romanopisecké umění valné vyhlídky na delší trvání, a za druhé, formalistní a stylistická vášeň, směřující k novým, překvapivým útvarům komposičním a prostředkům
výrazovým, ta vášeň, v jejímž znamení stála moderní próza v posledních 20—30 letech,
přinesla již natolik povědomí o nezbytnosti tvarové kázně, že si moderní autor i bez
zvláštního zdůrazňování musí přinést tuto hodnotu jaksi věnem.
Tuto situaci si musíme připomenout, když si chceme odůvodnit rychlé úspěchy takových knih, jako je »Cirkus Humberto« od Eduarda Basse. Jsou jistě lidé, jimž je krajně
nesympatický jednoduchý, až idylický spád románové fabule a zejména výraz, ta lehká,
přímočará věta beze snahy o zvláštní odstiňování, krátce všechno to, co by se dalo nazvat
žurnalistickým rysem Bassova románu. A přece nelze posoudit tento román jinak než
kladně. Autor sáhl do prostředí, o němž česká románová produkce věděla až dosud velmi
málo, znala je tu a tam spíš jako kulisu. A l e tady barvitý

a svérázný život v manéži

i v komediantském voze je přímo látkou románu, jednou z nevyčerpatelných metafor lidského života. Bass poznal a prostudoval toto prostředí do nej menších podrobností, osvojil
si nejen jeho vnějškový kolorit, ale též jeho vnitrní rytmus, jeho techniku, takže pro nás
přestává být jen zajímavou exotikou a stává se celistvým, v sobě uzavřeným a zákonitým,
vnitrně důsledným ztvárněním života z jistého daného úhlu. Po té stránce je příznačný
základní dějový motiv, když posumavský zedník a muzikant se z vnější nutnosti dostává
v cizině k cirkusu jako stavěč. Obraz světa, který v sobě nese tak, jak jej poznal a žil ve
své druhé dědině, se po prvních překvapeních a nárazech pozměňuje jen v zevních obrysech, ale nepotřebuje se měnit v podstatě. Neboť i tu, na těch ustavičných poutích kraji
a zeměmi, ve stálém ruchu a v stálé změně, zůstává životní řád týž, jako byl v koloběhu
života a prací u nich doma na dědině, stupnice mravních i citových hodnot se ani v nejmensím nepřesunuje, život lidský se svými výkyvy nahoru dolů i z oken pojízdné maringotky zůstává přirozeným celkem, ať jej kdo prožívá s rýčem v ruce nebo ve výšce na
zednickém lešení anebo na hřbetě cvičeného koně a na létací hrazdě. A jestliže se Bassovi
podařilo ten pestrý mumraj cirkusáckých světoběžníků uvidět a vylíčit takto, pak rozhodně již nejde o apartnost.
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Eduard Bass jako romanopisec se důsledně přidržel nejprostší a nejúčinnějsí zásady:
pis o tom, co znáš, napiš to tak, jak to vidíš, a snaž se, aby čtenář viděl to, co líčíš,
stejně jakos to viděl ty. Tento zjednodušený recept realismu se ovsem mnohem snáze předepíše než uskuteční. A proto tam, kde se vydařil, nutno mluvit o skutečném umění vypravěčském a charakterisačním, které autorovi »Cirkusu Humberta« sotva kdo upře. Obraz
Hamburku v minulém století, drobných českých řemeslníčků a dělníků jdoucích světem
za výdělkem pod svými »partafiry« a na cestu si přivydělávajících šumařinou, ale zvláště
život kolem manéže, odborné cviky, o kterých nejen čtete, ale které zrovna proděláváte
s sebou, to všechno vás teší a ladí k úsměvu jako něco, co byste dávno a dávno znali.
A l e za nejkrásnější partie románu pokládám ten zatrpklý, mužný boj Vaškův, toho chlapíka s oslnivě vzestupnou dráhou, která pro něj není idylou, ale dřinou a obětí, zápas
s upadajícím, již poměšťáčtělým duchem rodiny ředitele Berwitze, do níž se přiženil,
a pak, na sklonku života, to vzpamatování z mechanismu práce, to rozkošné »umění
býti dědečkem«. Škoda, že na některých místech, zejména v té části, kde Václav Karas
řediteluje v pražském Variété, přehnal Bass jednoduchou spádnost svého vyprávění až
v suché referentství, kde se často vyskytují a opakují scény, které již neprožíváme, ale jen
čteme jako nutnou součást děje. N a druhou stranu příběh Burešův, ač pro dobovou
mentalitu typický, je udržován až naivně na linii jakéhosi idylického romantismu, který
nutně připadá v silné jednoduché epické struktuře knihy jako cizí žánrový obrázek. Nicméně pro tu nepochybnou epickou notu, pro tu šťavnatost je »Cirkus Humberto« pozoruhodná kniha, jejíž úspěch je naprosto odůvodněn.

Mladí umělci a jejich

Rč

svět

(Výstava prací Ladislava Kašpara, Františka Lahody, Demetera Livory, Antonína Machourka, Jiřiny Pastrnkové, Herty Prymusové a Ferdinanda Štábla v síni Smetanova musea
v Praze v září 1941.)
Zdálo by se snad, že je poněkud nevhodné referovati o první výstavě mladých umělců,
když tak často pomíjíme projevy výtvarníků zralých a zasloužilých. A l e ti staří a dobře
známí výtvarníci byli již oslaveni na desíti jiných místech, víme, že pracují spolehlivě na
úkolu, který si v mládí vytkli a zvolna stárnou prohlubujíce občas své staré předsudky.
Nevšímáme si mladých snad proto, že od nich očekáváme něco nového, co nám už
staří dáti nemohou. Jde nám jen o poznání světa mladých. Víme, že práce mladých umělců
nejsou vždy vítány s opravdovým zájmem. Mladý výtvarník zpravidla vábí jen lidskou
zvědavost a byly doby, kdy se pro uspokojení zvědavosti pořádaly závody. Největšího
uznání dostalo se obyčejně neohroženým mladíkům, kteří rozbíjeli staré formy a byli nebojácnými průkopníky, prostě takovými osobnostmi, které měly tak řečenou odvahu. Jedině tato odvaha měla cenu, všechno ostatní jí bylo podřízeno. Při tom bylo nej důležitější nebát se pokusnictví. Kdo dospěl v neodpovědné lehkosti tak daleko, že se nebál
k pokusu použít všech kamenů z budovy umění a neostýchal se vybírat ze základů i kameny základní, byl slaven a vážen, třeba se mu pokus stokrát nepodařil. I když po něm
nakonec zbyla jen hromádka rumu, byl slaven jako postava vynikající, takřka mučedník
nového umění.
Jedinou pohnutkou zájmu o umění mladých je tedy zpravidla jen zvědavost, jaké
překvapení, jaké vzrušení, jaké novosti přinášejí. Šlo tedy vždy jen o nový druh kratochvíle a o nic víc.
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JeŠtě nedávno, na výstavě Sedmi v říjnu r. 1939, mohli jsme se setkati s nejistým
a celkem již velmi vyŠeptalým nástupem mladých, kteří s mnohoslibným vytrubováním
zahájili své divadlo. Pamatujeme se však také, že jejich odvaha a neúplatnost vyzněla tehdy
celkem naprázdno; svět už takové věci videi. Jen pilíř šesti satelitů, Václav Hejna, zakotvil v Mánesu, vzal svou odměnu pod střechou uznání, kde už může poklidně pěstovat
svůj bouřlivý rozpor, užívaje ochrany osvědčených vykladačů umění.
Od této pozdní bouřky v roce 1939 uplynuly už dva roky a je tedy na čase, aby se
přihlásila další četa mladé generace. A l e jestli se Sedm v říjnu jen ledabyle pokusilo
o nová kouzla, tím větší úpadek odvahy a pokusníctví ukázala zářijová výstava mladých
výtvarníků v Smetanově museu.
Ladislav Kašpar již našel svůj sloh. S podivuhodnou, až dekorativní rozvážností komponuje své krajiny, počíná si moudře jako letitý malíř, který už vyzkoušel svůj způsob.
Ani ho nenapadne rozbíjet formu a pokoušet se o něco nového. Z e zánovního malířského
slohu let minulých přesil si pečlivě svůj sloh vlastní a zdá se, že již je mimo nebezpečí
nejistých cest hledání vlastního výrazu.
Zato Antonín Machourek osvojil si hned s virtuosní pohotovostí slohů několik. V e
skutečnosti se však o nic nepokouší. Maluje tak nebo onak, vždyť je to stejně jedno. Každý jeho obraz něco nebo někoho připomíná, ale vlastní základní tón jeho prací je bolestná
únava prázdnoty. Podle přání namaluje kostelní obraz nebo ilustraci pro rozšířený Časopis, vždyť je to všechno stejná lopota a všechny dni jsou všední.
Jiřina Pastrnková ryje a leptá sklo patrně tak, jak se tomu naučila ve Škole, někdy
s vkusem, někdy bez vkusu.
Jakési známky tvůrčího rozmachu jsou patrny na pracích Ferdinanda Štábly a Demetera Livory. Zatím však co Stábla se spokojil s plastikami alegorií až běda obvyklých,
vymyslil si Livora náměty monumentální, po případě tragické. První tvoří ve slohu neosobní plastiky fasádní (bezúčelné obliny pro trochu stínu), druhý je věrným žákem jakési řemeslné školy nepravdivého velikášství.
Opravdovost nelze upříti Hertě Prymusové. Maluje bez nároků na styl a zřejmě se
nestydí za to, že začíná malovat. Lze ji však sotva považovati za hledačku problémů.
V tom jí patrně brání čistý temperament.
Zbývá ještě František Lahoda. Vystavil několik plastických portrétů a drobných
plastik, v celku nic, co bychom mohli považovat za objev. Jeho práce jsou zbaveny všeho
velikášství, není tu ani známky po afektovanosti nebo vůle k objevům. Lahoda je jen sochař, nic víc, nic méně. A l e v té bezelstné poctivosti je mezi všemi rozhodně první a nejvážnějŠí.
Z toho je patrno, že jde o společnost dosti pestrou. Od předčasně slohově vyspělého Kašpara k mdlému Machourkovi, od nenáročné Pastrnkové k Štukatérskému Štáblovi,
od tragického Livory k prostému Lahodovi a přímé Prymusové vedou cesty velmi daleké.
A l e je tu přece jeden jednotící rys, který konec konců všechny spojuje: odklon od pokusnictví a touha po práci. I když mnozí zachraňují, co se ještě zachránit dá, a tvoří z trosek
odkazů nedávné minulosti, i když se u nich projevuje nedostatek osobitosti, není to ještě
nebezpečí nej větší. Horší by bylo, kdyby z toho mála, ke kterému se tak nepokrytě přiznávají, chtěli namíchat něco nového, průbojného a nevídaného.
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Břetislav Štorm

Z P O V Ě D I

B A R O K N Í

D U Š E

Soubor 34 básní od 1 6 německých barokních básníků
v překladu Karla Brože, ve výběru a s doslovem Vojtěcha
Jiráta. Dílo, které je objevem oblasti krásy pro nás
dosud neznámé.
Vyšlo jako svazek 47. knižní řady

P
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E

Brož. 25 K, váz. 37 K.
Dodá každý knihkupec

Pravým

klenotem

německé

epigramatiky

MELANTRICH

poesie

velikého

barokní
slezského

jest sbírka

duchovní

básníka-mystika

A n g e l a Silesia

Poutník

cherubínský

Básnickým dílem Angela Silesia plyne mocný proud mystiky; v n o v ý c h
a n o v ý c h obměnách se tu podobenstvím pozemské lásky zpívá o splynutí duše s Bohem, o moudrosti, která je předpokladem opravdového
míru, o lásce, která je více než vědění. Jako básník nejvyšší lásky zůstane nám Silesius v ž d y blízký, v ž d y zářivým básnickým zjevem, nořícím
se v horoucím unesení do plamene božského bytí.
Obsáhlý v ý b o r uspořádal, nově přebásnil a výkladem básníkova díla
doprovodil O. F. B A B L E R .
V y š l o v Knihách Řádu. Upravil arch. Břetislav Štorm.
Stran 180, cena brož. K 40*—.
U

Nakladatelství

k n i h k u p c ů

Vyšehrady

Praha

//, Karlovo

nám.

j

Život prostého lidu, viděný s pečlivou a láskyplnou pozorností, pohledem vpravdě básnickým, jest vylíčen ve dvou svérázných románech

Bernt v. Heiseler

DOBRÝ SVĚT
Román ze života salašnického lidu tyrolského. Je to příběh o lásce
selského jinocha Tomáše, který však v hlubokém smyslu pro cest
obětuje lásku svému svědomí. Heiselerovo vylíčení života v „dobrém
světě33 je realisticky věrné, krásná horská příroda, krajina, lidé a dni
jejich práce i zábavy, vše je před našimi zraky bezprostředně živé
a přesvědčivé.
Vyšlo jako 5. sv. knižnice regionální literatury „Z domova a světa".
Přeložili O. a F. Pastorovi.
Stran 288, cena brož. K 42váz.

K 55'-.

Peter Dörfler

DOKUD ŽILA MAMIČKA
Příběhy z dětství. Kniha, jíž Dörfler postavil básnický památník své
matce. Pravý svět dětství prostírá se před námi v této knize. Je to
proud událostí, viděný dětskýma očima a dětským srdcem prožívaný,
řada příběhu, jak je

nesl život na vsi v selském Švábsku. Život

na rodném statečku, chlapecké hry, taškařiny, práce na poli, radosti
a venkovské zábavy, ale i útrapy, jimiž se pro mamičku sužovalo již
i malé srdce dětské -— vše je zde básnicky oživeno, zdůvěrněno, hluboce přiblíženo našim srdcím.
Přeložila Jaroslava

Vobrubová-Koutecká.

Stran 306, cena brož. K 48váz.

K 60'-.

U knihkupců
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